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 סמכים למכרז/חוזה זה:ת המרשימ

 
 מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

 מסמך א'  
 

   הקבלןהצעת 
 ותנאים נוספים 

 

מדף   -זה לביצוע מבנה על ידי קבלן  החואי  נת  מסמך ב' 
 -רטי של מדינת ישראלהסטנד ה)החוז  3210
 . (2005תשס"ה  נוסח  

 מסמך ג'  
 
 

בודות  כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לע 
י המדידה ותכולת המחירים  ין ואופנ בנ

המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם  
 . ביותרהעדכנית 

  ם וחדיתנאים כלליים מי 1-מסמך ג'
   2-מסמך ג'

 

מפרט מיוחד ואופני מדידה  
 ם מיוחדי

 

  כתב כמויות   מסמך ד'  
  מערכת התכניות   מסמך ה'  
  דו"ח יועץ קרקע  '  ומסמך 
  דו"ח נגישות  ז' מסמך 

  קה דו"ח בניה ירו מסמך ח' 
  דו"ח תרמי  מסמך ט' 
  דו"ח שימור עצים  מסמך י' 
  בהשלמה  – אקוסטיקה ' אמסמך י

  בהשלמה  – הידרולוגיה ' בך יממס
  השלמה ב -  קרינה ' גך ימסמ

 
 
 

 כפיפות 

אות,  רלכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוגם    וףה בכפיהי  ויקטהביצוע של הפר .1

ובתוך  במהדורתם העדכנית ביותר ליום ביצוע העבודה  והמפרטים הסטנדרטיים,  

 כך:

 .רז זה על נספחיו השוניםמסגרת מכהנחיות בההוראות וה  .1.1

 . בגרסתו העדכנית ביותר', מסמך ב  .1.2

ו  .1.3 ורשוי שהנחיות  הוראות  סטטוטוריים  גורמים  א ל  אגף    חרותות  כגון: 

רש  ההנדסה העורף,  פיקוד  הכבאות, ווהבינוי,  חברת    ת  הבריאות,  משרד 

החשמל, בזק, משטרת ישראל, משרד העבודה, רשות העתיקות, המשרד  

   בה וכו'.גנת הסבילה

 הוראות והנחיות המזמין ויועציו.   .1.4
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ה    .1.5 יועצי  כל   של  והנחיות  קרקע,יועץ לרבות    פרוייקט דוחות    יועץ 

נגי,טיקהאקוס בטיחות,יועץ  בנייה  יועץ  תרמי,יועץ  ,יועץ  רוקהישות,יועץ 

 סביבה,יועץ מיגון,יועץ קרינה וכו' וכל יועץ אחר שיועסק על ידי המזמין. 

 . בניהן והתכנו חוק ה  .1.6

 חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים.   .1.7

 ים. בלנרישום קותקנות  חוק רישום קבלנים   .1.8

 )הל"ת(. אהתברוקני הוראות למת  .1.9

 הפנים. תקנות לנכים בבנייני ציבור, מ.  .1.10

)הספר הכחול(    .1.11 בנין    -משהב"ט/ההוצאה לאור    -המפרט הכללי לעבודות 

 .כל הפרקים

מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר    -הישראלי, ובהעדרם  נים  התק  מכוןקני  ת   .1.12

מיפרט ו/או  ישראליים  מכון  תקנים  ארה"ב,    -  רלבנטים י  של  תקנים 

 . מזמיןצרפת או גרמניה, באישור ה ניה,בריט

 המוסד לבטיחות וגהות.  -דה )נוסח חדש( יחות בעבוטפקודת הב   .1.13

 המוסד לבטיחות וגהות.   -חוק החשמל   .1.14

 בודה. בע ת הבטיחותקנות    .1.15

בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים .1.16 האמור  אחר    בהנחיות  /כל  מסמך  ובכל 

העבודות/החומרים קים  ם/ספרניהיצכל  של   כל  בהם  צריםהמו/,של   ,

שימ זה  יעשה  במיכרז/חוזה  הדריש וש  בי   הולפי  של    ותרהמחמירה 

   .על פי החלטתו הבלעדית של המפקח  ו/או נציג המזמין  היצרנים/ספקים

החו .2 הכל  וההנחיות  נותק קים,  הסטנדרטיים  המיפרטים  ההוראות,  התקנים,  ת, 

 . ליום ביצוע העבודה תרות ביומעודכנהות  יהיו במהדורותיהן השלמו

בין  ה  כל .3 החוזה,  מסמכי  את  יחד  מהווים  דלעיל  ובין  שמסמכים  מצורפים  הם 

 שאינם מצורפים. 

 הערות:
 

ואינם ברשותו של  זהה / חוז  למכרז המפרטים הכלליים המצוינים לעיל, שלא צורפו א.
באופן ברשת  הדהקבלן, ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון, או להור

 חופשי בכתובת:
 ec.aspxnageSphttp://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ma 

 
  כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם ב.

 . מצורפים
 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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 :לןבת הקצהרוהבהרות וה, מידע 

קראם  ,  חוזה זה/פרטים והמסמכים הנזכרים במכרזמ הכל  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים  -

תכנם את  ל ,  והבין  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  לומתח   דעתקיבל  בכפיפות  ייב  עבודתו  את  בצע 

 .  לדרישות הכלולות בהם

פ המוגדר במסמך  "ע" העבודצו התחלת ה"פני מתן  לפועל ל לא תצא  הקבלן מצהיר כי היה והעבודה

חתימת/ו  39סעיף  '  ב לפני  ולא ,  חוזה  או  ו    אין  טענות  כל  לקבלן  כנגד  /יהיו  כך  בשל  דרישות  או 

לרבות דרישות כספיות כלשהן בשל ההוצאות בהן  ,  עמואו מטמו  המזמין או כנגד מי מהפועלים בש

 .  תת נלוות אחרוהוצאו  או כל זרא הקבלן לשם הכנת מסמכי המכנש

חר חתימת החוזה או לאחר קבלת  א ר הקבלן כי הובא לידיעתו שבמידה ותופסק עבודתו למצהיעוד  

 '. במסמך ב 65יחולו הוראות סעיף " צו התחלת העבודה "

 . והינה חלק בלתי נפרד ממנו, חוזה זה/זלמכר  נספח  ווההצהרה זו מה

  
  ,ציוד, שירותים פקי ה, סלי מלאכבע -על ידו  מועסקיםכי כל הומצהיר כי הוא קבלן עצמאי  ן הקבל-

 עליהם. ועלים בשמו  בלבד והוא אחראי פקבלני משנה יהיו עובדיו והם 

ג שהיא כלפי  וסו מין    ת מכלריולא תהיה אחו או לכל אחד מטעמ למען הסר ספק למזמין העבודה

אחרות בהקשר עם  הטבות  ים ו/אוילא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצו  הקבלן וכלפי עובדיו והם

 .  חוזהזה/  מפרט

ודת  פק  –בטיחות ואת כל התקנות בנושאי בטיחות ההקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל הנחיות -

במיפרט הכללי. הקבלן   97פרק  מור בהא  וכן את כל  1970תש"ל  –הבטיחות בעבודה נוסח חדש 

 ן את דרישותיהן. הוא מבי אותן ו  אותו אותן במהדורה האחרונה, וכי קר מצהיר כי יש ברש

-ינהל באופן שלא יעמיד בסכנה בני חייב, כי כל הקשור לביצוע העבודה הכלולה במפרט,תמ לן הקב

והדרכת  ודה, ת בעביחו ובדים בשמו ובאחריותו וכי כולם עברו הדרכת בט אדם ובכלל זה הע 

 וקף .סמכה בתההעבודה, וכי בדק ויש בידם תעודת  בטיחות לעבודה בגובה, טרם תחילת 

ש כעילה  מ עת כללי הבטיחות הנדרשים, לא תשידי-שהוא לאיסוג מכל  מוצהר בזאת, כי טענה 

 ליו כמבצע העבודה הנדונה. להסרת האחריות הכוללת מע

 

 

 

 

 
 
 
 

 בלןקחתימת ה                                                                                                 שם הקבלן
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 ם יננכתמ  ת מישר
 

 מייל -אי טל' איש קשר  ןהמתכנ םש מקצוע

 דרור דבאח  גבעתיים בע"מוח פיתיעד חברה ל מזמין 
 שמוליק וייס 

054-4768262 
050-6922841 

dror@yaadg.co.il 

shmuelw@yaadg.co.il 
 musi@meginit.co.il 054-3020160 מוסי סעד  מגינית פרוייקטים  ניהול ופיקוח

 דרור   שוקי שושני  אדריכלות  
 לנה 

03-6701122 shooky@shoshany.com   

dror@shoshany.com 

 alex@katzman-eng.com 09-9509202  אלכס קצמן  קונסטרוקציה

    052-8461313 אבי גנח  אחוזת בית הנדסה ובינוי  טוםיא
 

avi07@017.net.il 

 sf_osamaf@bezeqint.net 04-6021943 סלימאן זועבי  אוסמה פרח אינסטלציה ומיזוג אוויר

 moti@meterani.com 08-9584600 מוטי מטרני  חשמל וץ יע מטרני תאורה  חשמל

 yshahak@zahav.net.il 03-6346438 יוסי שחק  הנדסת מעליות  יוסי שחק מעליות

 ציפי שר בן נון * פיתוח
 

 054-4894424 
 

zipi.bn@gmail.com 

 אורי מאירוביץ פתילת המדבר  אגרונום
 

 052-3564451 
 

uri@ptilat-hamidbar.co.il 

 זליו דיאמנדי  קרקע
 

 03-5756517 office@zelio.co.il 

jonathanmartin.eng@gma 077-3002350  יונתן מרטין ותחבטי

il.com 
 יכל ומורשה נגישות אדר-סקי אבי ורשב נגישות

 
 09-7434946 avivar2@gmail.com 

     אקוסטיקה

 EVERGREENירוק עד    וקה ה ירבניי
 

 054-7392647 ליאור חסיד 
 

office@e-g80.com 

 חגי וייס  דידותמ
 

 052-2681042 
 

hagay44@gmail.com 

|   רזכמי מכמס תכירע
 כמאי 

 מנין בע"דוד יקותיאל תכנון והנדסת ב
  לי ראשונים )מגדל, עזריא2שד' נים 

 (, ראשל"צ קיםעס

 office@yekutiel.co.il 03-6394018 דוד יקותיאל 

 
 
 

mailto:dror@yaadg.co.il
mailto:shmuelw@yaadg.co.il
mailto:musi@meginit.co.il
mailto:avi07@017.net.il
mailto:sf_osamaf@bezeqint.net
mailto:moti@meterani.com
mailto:yshahak@zahav.net.il
mailto:zipi.bn@gmail.com
mailto:uri@ptilat-hamidbar.co.il
mailto:office@zelio.co.il
mailto:jonathanmartin.eng@gmail.com
mailto:jonathanmartin.eng@gmail.com
mailto:avivar2@gmail.com
mailto:hagay44@gmail.com
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 תנאים כלליים מיוחדים  - 1-מסמך ג'
 

 ה(זממכרז/חוזה  ד)המהווה חלק בלתי נפר
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 ת מוקדמו   - 00פרק 
 
 תאור העבודה 01.00

כמפורט   להקמת תוספת אגף בבית ספר שב"צ גבעתים מכרז/חוזה זה מתייחס  - 
 . כרז השוניםי הממסמככל ב

 
 ת" במסמך ג'וקדמו"מ 00רק תכולת פ 20.00

יבים מכרז/חוזה  חימ (מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי-  00כל הסעיפים מתוך הפרק  
   .פאושל()מדידת   00.09  ף זה למעט סעי

או   השוניםמטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו,   
 .של מסמך ג' 00 ים את האמור בפרקנוגדים או המשלימהמ

 
 תקופת ביצוע 03.00

" על ידי  דהוב עחודשים מיום קבלת "צו התחלת   12 רהקבלן יסיים את העבודה לאח 
 . הקבלןאחרת, בכתב עם  יסוכםאלא אם כן  המזמין 

 
 אחריות  04.00

 
דק את תנאי  יקט, בע הפרוהקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצו .א

ישה וכו',  צע, דרכי הג ה המוהמבנ   של ת את הצורה והמידותקרקע לרבוהמקום וה
ת ושאין לו ולא  וול נהמכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות י הסמכקרא ולמד את מ

מתנאי המקום ומהאילוצים   עבודה הנובעים שהיא בגין קשיי תביעהתהיה לו כל 
   .שהוזכרו לעיל

  
ן  סיודה, כי הוא מומחה ובעל ניכאדם היודע את מטרת העבו ןת הקבל רואים א .ב

תכניות, המפרטים, סוגי  ת ה י א ות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדנעבוד ביצועב
ם ובתנאי  כי הוא בקיא בהוה זו תר הדרישות למיניהם של עבודי  לכוחומרים  
 . ה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודההעבוד

תם של המתקנים  התקינה ולשלמו פעולהחראי ל בלן כא לפיכך רואים את הק 
,  יותתכנ ות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בלהפנ  ועליודו  המבוצעים על י

לכך  ', אשר עלולים לגרום לדעתו כוו  תטעות בתכנון, אי התאמה במידו
יום ממועד   14פרק הזמן שהוקצב לו, דהיינו ו כראוי, זאת במתקנים לא יפעל הש

עדי, ועליו  ם אותו כאחראי בללא עשה כך, רואי .יןם המזמחוזה עהחתימה על ה
 .יות הכספית והאחרתהאחר ת בכללשא

 
ות בלתי נראות  ערפהמ כתוצאה   וצאות הכלל בהצעתו  ילו כא בלןרואים את הק .ג

ובדה כי טיב הקרקע  עחרים קיימים, מה רות או מתקנים א צינו מראש, משבירת
לת צד  ג אויר, כתוצאה מפעואה ממז, כתוצאינו כטיב שהונח בטרם החלה עבודה

 . קבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלולא י  הקבלן  .תסיבה אחרשלישי או מכל 
 
לפי   ,יידיובאופן מ   ,מקומו, על חשבונול  ריזהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהח .ד

שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,  ח, כל נזק דרישת המפק 
,  בודה שלא בהתאם לחוזהיצוע העגרוע, ב בטיב  אים או לתי מתחומר בשימוש ב

אחראי לה,    בלןהק ה אחרת שהמפקח מצא את תקלפרט, או כל ת ולמתכניול
  .אחריות והבדקהקופת הנזק במהלך הביצוע או תוך ת ל ע  עבתנאי שהמזמין יודי

על הקבלן לבצע   .דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן
  ימלא לא  באם .לו ע"י המפקחוקצב עת שי זמן מתקבל על הד  תוךם אלה תיקוני

את התיקון בעצמו או ע"י   בצען לקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמיה
 .על חשבון הקבלן ,  רחאקבלן 

ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או    לכייב את הקבלן באי לחהמזמין רש 
ות המתאימה  , או להפעיל את הערבלקבלן א חייבלנכות מסכום כלשהו אשר הו

 . בלןו ע"י הקשניתנה ל
 
 .סעיף זהר באמוהקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל ה .ה
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 גון האתרראו אתר ההתארגנות 05.00
 
 . י תחילת העבודהן לפננות יוגדרו לקבל התארגתחום העבודה וה .א
 
לנתונים הקיימים  בהתאם יקבעו תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר י  .ב

 . ת המפקחתאם להוראוובה
 
המפקח תרשים   רלאישו הקבלן יגישקבלת צו התחלת עבודה  ם מ ה ימיעבשתוך  .ג

רי כניסה  עשה, שמים, מבנים מוצעים, דרכי גיייק   םארגון האתר הכולל מבני
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על   .הגדרי וא וות
בכתב מהמפקח למיקומם של   על הקבלן לקבל אישור מראש .המפקחידי 
 . ניםם השו ינ קמתה

 
 גידור 06.00
 

גדרות, מחיצות   רתאהקבלן ביקים    "צו התחלת עבודה"וב ב קנה מיום ימים   7תוך  .א
, כולל שלטי אזהרה  ש אדם ולהגנת הרכות להגנה על בני עבודוושערים סביב ה
אי  וות .שרד העבודהקנות מולפי תטיחות  הכל בהתאם לחוקי הב"כאן בונים",  

 .להנחיות המפקחהתאם  וח, בתי פ הגדר יכלול את כל שטח ה
 
נסמכים  ,  חותמ' לפ  2 בגובה חדשים" איסכורית"  יפחמעשויה   ,אטומה תהיה גדרה .ב

יש   .הקיר והקשירות בתיאום עם המפקחרטי כל פ .צבועהדה ל פ תציקונסטרוקעל 
ת הבטיחות  הגדר תענה לדרישו  .חת המפקהנחיו להתקין פתחי ראיה בקירות לפי

 . אשות המקומיתריות החנה ול  ת ביותרהמחמירו
 
עזר  י  נב מאו אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות  על הקבלן לקחת בחשבון .ג

, לרבות מיקומם מחדש על  וללא תשלום כלשה וזאת בהתאם להתקדמות העבודה,
 . מערכותיהם

 
והולכי   בניהציוד וחומרי כלי רכב, נסת להכ  יםיותקנו שער במקומות הדרושים .ד

 . עהו בהשערים יהיו מפלדה צ .ל העבודההלך כול במצב נע במ , אשר יוחזקו רגל
 
הזזת מבנים  ,  חותהבטי הקבלן, נקיטת כל אמצעי י "ע  עבור מילוי דרישות סעיף זה .ה

בנפרד ועל הקבלן  לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה  וכו'ות  וגדר
 .יר ההצעהבקשר עם זה במח צאותאת ההולכלול  

 
 שלט 07.00

 
באתר הבנייה או  לפחות,  מטר 2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט  יכין  ןלבהק .א

ם  ן ופרטישם הקבל ם,ננימתכמות ה יל את שם העבודה, שיכ  טלהש .בסמוך לו
  ייןענ  וכל, תוכן השלט, צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה .םנוספי
   ."י המפקחלעדית עיקבעו ב  -ר הקשור בשלט אח

 
 .)"פרוצס"( ברמה גבוהה ממוחשבת צבעוניתהדמיה נס בו כ ות לטהשמכחלק  .ב

כרז,  ות במות הממוחשבות המופיע לתוכני  אםתהב ע"י הקבלן בוצע  הדמיה תה
  ,השלט עם ההדמיהתכנון  קובץ ממוחשב של  .אדריכלבלן ע"י השיסופקו לק

 . טרם ייצורו פקחאישור המ , ועל הקבלן לקבל את תכנונובסוף  מפקחיימסר ל
 
לט ואופן התקנתו  שהאישור ממהנדס על קונסטרוקצית  למפקח ש  יגילן  קבה .ג

  ל כך המפקח ו/אוורה עילוט אחר אלא עם הורשה כל שי א ל פרט לשלט זה .באתר
 . "פ חוקי הבטיחותנדרש ע

 
יידרש לשנות את מיקומו   קטהפרוי על הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך .ד

תקדמות העבודות או עקב  של ה לוציםיאמכתוצאה ללא תמורה, שלט, השל 
 .או מכל סיבה אחרתח קפהמדרישות של  
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  ו, אחזקת ושינויים במיקומ ,וקנת, התו, ייצורלרבות ההדמיה טשלה  ןעבור תכנו .ה
לה  ב ככלוו תיחשבגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אל ווסילוק

 . תונים שבכתב הכמויובמחירי היחידה הש
 
המפקח ו/או נדרש   ךא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כל לט זהלש פרט .ו

 .ט ן יגיש לאישור את תכנון השלבלקה  .ע"פ חוקי הבטיחות
 
 שמירה  08.00

ה יב ו גנ דה איאם יקרה קלקול, אב .ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבניםלן  הקב 
יעתו בשטח  ו בידבלן אהק מכשירים שהונחו ע"יל כלים ול ציוד, לחומרים, ל למבנים, 

 . ולא תחול כל אחריות על המזמין דסמבנה, ישא הקבלן בכל ההפה
 
 מבנה למפקח  90.00
 

במקום   ,על חשבונו ,הקבלן, יקים  עבודה" "צו התחלתהנקוב ב מיום  ימים  7תוך  .א
 . פקחממזג האוויר לשימוש ה   השפעותבפני  שיורה עליו המפקח מבנה מוגן

 . מ' 2.5נימלי של בה מי ובגו  ת וחמ"ר לפ  40שטח המבנה  
י כוחו  ובא ן י מזאת המ  ואשר ישמש  4,מקרר,מכשיר תמי  ןומטבח המבנה יכלול  

   .בוביו , מיםלטלפון, שמלני לחבחיבור זמ ויחובר 
 
  מ"ס  80X80דות ים במיחלונות מזוגג 8המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,   .ב

מזגן  ריצוף או חיפוי רצפה, , פריצה  תעוסורגים למני שת נגד יתושיםלפחות כולל ר
עמדות עבודה כולל שולחן   3  ,כסאות 10, ישיבות ירוהט בשולחן כ"ס ו  4מפוצל של  

עם שתי  פח שתי ארונות  לתליית תכניות ומשעם  לוח קירמשרדיים, כסאות 2-ו
 . ניתן לנעילהדלתות  

 
שורת  תק , עבורון סדיר לשימוש המפקחקוי טלפ  2אוג להתקנת בלן לדעל הק .ג

ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל(   ןופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפו  טלפון
ון  ווי טלפ קבלת ק א מתאפשרתלדה ובמי .לכל אורך תקופת הביצועם תקזואח

ר  ומכשי  המפקח מבזק, יספק הקבלן, על חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש
 . סלולרית, כולל קו פקס שמותאם לתקשורת

התקלקל, תוך   םאהמלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש  ינותו ג לתקאדיהקבלן   
 .יום עבודה אחד

 . נו של הקבלןש"ח מחשבו 200של  כבון לא מכשיר פקס באתר יוטל על  וםי  לעל כ 
 
וכנת הפעלה  ת , 17" סך מולל: הכ  PC, במשך כל הפרויקט, מחשב הקבלן יספק .ד

WINDOWS 2007 ,500 יסק קשיח שלד G.B.  נות תוכ בילתח , תלפחו MS 

OFFICE 2010תוכנת , MS PROJECT ו  א/ו  תתוכנת בנארי ,ללוחות זמנים עדכנית
צילום לניירות   לבת מכונתמדפסת משו כןות,  שבונולעריכת הח  מדור רו דקל ו/א 

4A 3  -וA, הבלעדי של ושימושל הכל  -  כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  
 . מהיר  נטרנט ב לאי שחמ כמו כן ידאג הקבלן לחיבור ה .המפקח

 
ים  ות רישונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה ב שהקבלן, על חבנוסף יתקין  .ה

ת עובדי  המפקח ואת צוואשר ישמש את   קחפון המ ברמה סניטרית לשביעות רצ 
יר טואלט  פקת ניולל אסהקבלן לרבות חיבור לרשת החשמל, המים והביוב כ

 . באופן סדיר ומגבות נייר
 
ש לצורך  רדוהאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיי יוןהניק   וצאותבה  הקבלן ישא .ו

ינטרנט,  א שמל, ות כגון: תשלום עבור מים, חונשה עבודתם כולל תשלומי האגרות
אחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת  או דמי שימוש ו/טלפון ו
,אספקה  במשך כל זמן העבודה לרשות המפקח ושימושו הועמדום אשר אחרי

 משרדי מתכלא וכו'. ציוד פת שלטוש
 
יוד כמתואר  הצ תקרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספכהכל ההוצאות  .ז

קו לאחר השלמת  פת העבודה ופירוטפת במשך כל תקו ותו השלעיל, כולל אחזק
 . עתוות בהצככלול  יחולו על הקבלן ויראו אותן -העבודות 
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מקום, אם  קום לנה ממ במההביצוע העתקת  תידרש במהלך  מובהר כי אם .ח
  ה ביעקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל ס ואםכתוצאה משלביות הביצוע 

כות  ל העתקת כל המערעל חשבונו, כול ,מיידיחרת, יעשה זאת הקבלן באופן א
 .המחוברות למבנים וחיבורן מחדש

 
 בלן משרד לק 10.00

יהיה תמיד  רד  שהמש גוא יש לד ., משרד באתר לשימושומחויב להקים, על חשבונו בלןהק 
ח  כו-א בבמשרד  .התאם להוראות המפקח במקוםב רדבמצב נקי ומסודר, גודל המש

המפרט וכתב הכמויות,    סמכי ההסכם,על כל התכניות, משמור בלן, המתואר לעיל, יש ל הק
להחזיר את יש לפנות את המשרד ו העבודהבגמר   .יומני העבודה והוראות המפקח בכתב

 . תוהשטח לקדמו
 . ת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה המפקחש בזאגדומ 
 

  מים וחשמל  11.00
ות  מועדי ניתוק מערכ  .ג' לאמור במסמךוהחשמל, בכפוף   יםמה הקבלן אחראי לאספקת  

יגרום די שלא  מות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כמים וחשמל קיי
   .פרעה למזמיןה
יה המזמין  שיוסדר בין הצדדים לא יה כפי  מזמיןה  ישל אספקת מים וחשמל ע" מקרהבכל  

 . או חשמל מכל סיבה שהיא יםמ  תי לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקראאח
 
  ןתנועה בשטח המזמי 21.00

  .המזמין  זמן ע"ינתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן ל 
חוקי ונהלי התנועה    .ים אלובנתיבורק  אך מטעמו ינועולן וכל העובדים כלי רכבו של הקב  

מתחייב לציית לכל הוראות   לן בקהיחולו על הקבלן והעובדים מטעמו ו  יןזמבשטח המ
ייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על  ן מתחהקבל .עניין זהב מזמין ה

בטון,   תשפיכ ,הרלי, גרילן כגון נזק מרכב זחלהם בגין שימוש הקב ק שיגרם, כל נזחשבונו
 . פיזור חומר וכיו"ב

 
 ה ארעיותישג דרכי 31.00

על    סרנהל חשבונו ותולן ועידי הקבהן תבוצענה על  -ות  עירא   במידה שידרשו דרכי גישה 
 הועברו  מקום בו במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב ה  .ידי הקבלן עם גמר העבודה

הקבלן    .ו של המפקחאישור עשה בתי התווית דרכי הגישה הארעיות .דרכים אלה לקדמותו
דרכי הגישה הארעיות   .חקפכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המדר ה ישמור על עבירות

 . ו לכל גורם אחר ללא תמורהשימוש בדרכים אל  בלן והקבלן יאפשרוש הקאינן רכ
 
 באתר  פועלים ן ולינתשירותים מהמזמי 41.00

לחות  זמין כגון: אוכל, מקתי המבשירו שמלא תינתן לקבלן אפשרות להשת מודגש בזאת ש 
 .אסורה בהחלטאתר ת פועלים בינ ל  ימודגש בזאת כ .וכיו"ב  ריים, טלפוןיטסנ ושירותים 

 
 ת הסביבה שמירה על איכו 51.00

ו ייקבעו  כות ו/את המוסמהקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויו 
כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפרט  , י רעשדרטיבה ומבכדי למנוע זיהום הס ע"י המפקח,

  .לשביעות רצון המפקח  י,הכלל
 
 היום בימי חולת עושב עבודה 61.00

יעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת,  ת לאה אחרת בהסכם, הורא בכפוף לכל 
המזמין, מלבד אם  היתר בכתב מאת נציג  ים, ללאתון אחרבמועדי ישראל, או בימי שב 

לן על כך למפקח קבה במקרה כזה, יודיע .או הכרחית בהחלטמנעת לתי נב א בודה היהע
מטעם  ים מתאימיםאישור לקבלתכמו כן, ידאג הקבלן   .מוקדםה ו רוועליו לקבל את איש

 . ת המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרותהרשו
 
 אום עם המפקח ית 71.00

קח במקום, אין להתחיל  ם המפולה עפע אום מלא ובשיתוףתבוצענה בתיכל העבודות  
 . הי ללא תיאום מוקדם עם המפקחלשכ  ודהבביצוע עב 

 
 כוח אדם 81.00

דרושים לביצוע העבודות,  עובדים האת כל ה  ,בונוחש  על ,קהקבלן מתחייב לספ .א
וך  אתר וכל דבר אחר הכר ניהול ה חבורה, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי ת

והשגחתו במישרין או באמצעות באי  ותו ו, מר חוקנים לפי בעבודתם כשהם נתו 
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ים כולל העסקתם של  רישפא הקבלן ינקוט בכל הצעדים ה .וסמכיםהמו  כוח
פיגור בקצב התקדמות העבודה    גרם שוםד שלא יחו"ל ובלבמ רים ים זפועל 

 . של לוח הזמנים הבינייםושלבי  בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט
 
לעיכובים   נים לא תתקבל כעילהם השופועליה לשום בעיה הכרוכה בהעסקתם ש .ב

 . קצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'ב ורולפיג
 
לפני  שעות  48לאישור  י עובדיו ופועליות פרט על הקבלן יהיה להגיש למפקח א .ג

  תבטל במהלךעלול לה זמני ו האישור לעובד מסוים הינו .תחילת עבודתם באתר
ספקת ציוד וחומרי בניה  א צורך לן, לבקהמכוניות   לש הכניסה והיציאה   .העבודה

 . וכם מראש עם המפקחיס ש תהיה באופן
 

 נהל עבודה באתרומ ועציבמהנדס  91.00
  , באתר, באופן קבוע צוע העבודה, יעסיק הקבלןעל בי ופיקוח ום, ניהול  י תיאלצורכ .א

 : הביצועבמשך כל תקופת  ו
בביצוע   לשראבי שנים לפחות 10וכח של סיון מבעל ניל עבודה ראשי הנמ .1

 .דומותעבודות 
 
ניסיון  ל עב הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים,  חיזר מהנדס ביצוע א .2

המהנדס יחתום   .דומות ות בביצוע עבוד  לשראבי  ותשנים לפח 10  מוכח של
כאחראי  וביקורת , אחראי לכאחראי על הביצועמועצה המקומית ב

 . בטיחות
 
ת, על הקבלן להעסיק  ודיד ( ולמםינן )לרבות חידוש הסימו ת סימולעבודו  .3

יט,  ולד ואמוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תד ודבמקום בקביעות מ 
ספר ובאיכות  טית וכדומה( במומת אוטמד מרחק אלקטרוני, מאזנ

ע"י  תבוצע  כל מדידה שתידרש ע"י המפקח .ותים, כפי שיקבע מהמפקחנא
 .ם כלשהודד ללא תשלוהמו

 
ומנהל   רשוםיקט בדרגת מהנדס פרו  מנהל  ריוומיזוג א לעבודות חשמל   .4

  בישראל לפחות םינש  10 ניסיון מוכח של  יבעל הנדסאי, גתדרעבודה ב
 . תדומו בביצוע עבודות 

 
  םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל קש החלפת מי מהם י לברשא  פקחהמ .ב

, תתבצע  התידרש החלפרה ו במק  .םם לתפקידמימתאי םאינ  וי אוראכ יםמתנהג 
 . ום הודעת מנהל הפרוייקטם מיימי  5תוך  הפל ההח

 
יום יום לכל אורך  בקביעות  דהובעבאתר ה  הביצוע של הקבלן יהיה נוכחת ווצ .ג

 . פות להוראות המפקחכפיד בועב וי הביצוע תקופת
ת העבודה ע"י  ה להפסקאר, עילהעדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין הש 

 . המפקח
 
 .קטים אחריםפרויעסק בלא יו   עושצוות הביצ  מודגש בזאת .ד
 
תחילת הבצוע ורק   ניפל פרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח ו  ותשמות אנשי הצו  .ה

פסיקת המפקח בענין זה   .בלןנות על צוות הקנ"ל יוכלו להימ ה רו של לאחר אישו
 . הקבלן עור מצדהיא בלעדית וללא זכות ער 

 
ודה ו/או המודד  ל העבו מנה א/ ונמצא כי מנהל הפרויקט  זמיןאם לדעת ב"כ המ .ו

נמצאו בלתי  ו  יר וו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישינ א  ו/או אחראי הבטיחות
ח רשאי להורות  זה, יהיה המפק שהן נשוא מכרז  ותהעבודמתאימים לביצוע 

שורים מתאימים, בעל כי פו באחרלקבלן להעביר את הנ"ל מן האתר ולהחלי
 .ופיתעתו בענין זה תהיה ס וקבי

 
 .סימונים ומדידות רך צוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לוקבו המודד .ז

וג מדידה שירצה  כל ס שות המפקח למדידתה יעמדו לרידדמ ההמודד וקבוצת  
זו(   בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה  ביוזמתובצע ל
 . כל תשלום נוסףאת ללא וז
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ולא  יחולו על הקבלן ה ע"י הקבלן עיף זשות סירדכל ההוצאות הכרוכות במילוי  .ח
 . לקבלן עבורן בנפרדם וליש

 
תחלת  "צו ההנקוב בום י מ ועבשרט לעיל יבוצע תוך לן המפוקב ה תמינוי צוו .ט

   .עבודה"
 

 וספקים קבלני משנה 20.00
 

מראש ע"י  ק עפ"י אישור בוצע רהראשי תהקבלן   העסקת קבלני משנה ע"י .א
  שיקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראעסה פקחהמ גם אם יאשר .חהמפק

 . קבלני המשנה והתיאום ביניהםת ודוחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עב א
 
או כל פועל    , ספקשטח העבודה של קבלן משנהש הרחקתו מרשאי לדרו פקחהמ .ב

יפו  קידו ועל הקבלן להחל יניו אינו מתאים לתפראות ע אשר לפימשנה של קבלן 
ימים ולא תשמש   5ך תול תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן ה הנ"ההחלפ .רבאח

 . ועציב עילה להארכת זמן 
 
פקח  קבלני מלאכות לאישור המוספקים בלן רשימת יש הקתוך ארבעה עשר יום יג  .ג

 כדלקמן: 
  קבלני משנה לכל עבודה 3חות כלול לפהקבלן יגיש למפקח רשימה שת .1

 . שנהבלן מק תבאמצעואותה הוא מבקש לבצע 
 
 להלן:  בתנאי הסףבים לעמוד ייח  כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה .2

הנדרש  וגהסיובעל  בפנקס הקבלנים, אשר הינו שוםר ןלקב 1.2
בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע   צוע עבודותלבי

 .ת החייבים ברישוםמקצועו ה באותםבאמצעות קבלן משנה ז
לעבודות     הות או דומותדות ז בעבו םי נש  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 . הראשי לבצע באמצעותם לןקבאותן מבקש ה
 
ן,  נים המפורטים להלהנתו שנה המוצעים יש לצרף את י המלנבק לרשימת .3

 קבלן משנה בנפרד: לגבי כל 
 .פרופיל חברה 3.1
אשר  ,בשלוש השנים האחרונות קבלןשביצע ה פרויקטיםשמות  3.2

 .רטת במכרז זה המפו עבודה ל  םזהים בהיקפם ובמורכבות
לציין את שם המתכנן, שנת התכנון  ש י אלה, פרויקטיםלגבי  
  ידים הנ"ל ביחספק לי התע, ולצרף המלצות כתובות מבעצו יבהו

 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה בפרויקטיםת לתפקוד המערכו
 

ו את הזכות להיפגש עם  לן המשנה, המפקח שומר לעצמבקאישור לפני  .4
נסיון  מהם על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרש יוצעושנה שהמ  יקבלנ

 . םיעוהמקצועיות של הקבלנים המוצ
 

ח לא תכלול  תוגש לאישור המפק נים שמודגש כי אם רשימת הקבל .5
הזכות    שמורה למזמיןבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל, ק

ינתן  י  אול ר,תו תחום לקבלן משנה אח את ביצוע העבודות באו למסור
 קבלן הראשי כל פיצוי על כך !! ל

 
אי הסף המפורטים  תנב םההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוי  כין יצוי .6

הקבלן להביא זאת  של המפקח, ועל ל דעתו הבלעדי קוה לשילעיל, מסור
 .בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה

 
  רוש אי בעבודות קבלני המשנה ללאכי לא ניתן יהיה להתחיל גש מוד .7

זה,   רויקטפ ב קח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלהמהמפ בכתב
 . ילעל  שייבחר לפי ההליך המצוין 

 
קח יקפיד לבצע  , שכן המפלהוראות סעיף זה ב רבהעל הקבלן לתת תשומת ל .ד

 . לעילכמפורט באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, 
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יום    120משך  שנה בני המל בקהמגיעים ל ם תשלומים שוטפיםבמקרה של אי תשלו .ה
ם  שלל תמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכומהם לאחר שהקבלן קיבל תשלו

שרים ע"י  נות חלקיים מאום על בסיס חשבו להמגיע  ישירות לקבלני המשנה את ה
 . עים לקבלןים המגיו מהכספ הסכומים שישולמו לקבלני המשנה ינוכ   .המפקח

 
 םאום ושירותים לגורמים אחריית 12.00

ים כגון: חברת בזק, חברת  אחרים ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמ  הקבלן 
ובדי  רז/חוזה זה, ע נן כלולות במכאי  ה אשרם מטעם המזמין לעבודות במבנ ניל בקהחשמל, 

   .קחתחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפ
 ים אחרים יהיו כדלקמן: ותים שעל הקבלן לתת לגורמירהש 
 ., חשמל ותאורת עזרםיקת מפסא .א
 .ות ביבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסבהמ על  מתן אינפורמציה .ב
כים ארעיות,  ות שימוש בדרלמקום המבנה וזכ  גישה מתן אפשרות כניסה לאתר, .ג

 . צירי הליכה וכו'
 . האחרים רכות עם הגורמיםהמעהרצה של  הפעלה ו הכוונת מועדי חיבור  .ד
 ,פיגומים וכו' רמה ושינועאמצעי ה ש בכלם מראאו תאפשרות שימוש מ .ה
י  פועל  שלא ייפגעו ע"יך כ ,מים אחריםרה של ציוד ו/או עבודות של גוהגנה סביר .ו

 . הקבלן
   .לי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודהון כלניקי  .ז
 ' וכבע,גבס ו ,ריצוף,צתיקוני טיח .ח
 ם של הקבלן. וח הזמנישילוב בל  .ט
 . חביטו .י
 

 ם אחרי  ניםקשר עם קבל 22.00
 
 כללי  .א

  ות לאשר אינן נכלספות ונ  לות עבודותהעבודות לביצוע המבנה, נכלבמסגרת  
  יםנפרד  יםעבודות אלה יוצאו למכרז  .מזמיןע"פ קביעת ה ה ה זחוז /מסגרתב

וף לאמור  ת בכפ, וזא"נים האחרים"הקבל ו, שיקראםי אחר נים ויבוצעו על ידי קבל
 . לעבודות בתנאים כלליים

 
  00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף  שרות ישירה עם הקבלקתצע ה יב ן זמיהמ .ב

מקביל של  יצוע ות לבתיאום הנדרשודות בצע עבלה ייה ועל הקבלן   הכללי במפרט
מנים  בלוח הז במפרט הכללי לרבות השתלבות 00.06בהתאם לסעיף  העבודות

 .  00.21ה גם סעיף רא-,שירותי אתר,ביטוח וכו'שין הראלי של הקבלהכל
נים  קבלה שו על ידייעם שמעברי רת החובה של סגיל כלית בנוסף לאמור בסעיף ב',  .ג

בכל שלבי העבודה,   תזאו, או גבס(/בנויות ו, )בטון ירותק ו, דרך מחיצות האחרים
נו  השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומ . לפני או אחרי עבודות טיח

 . וועל חשבונ  ן הראשילקבה ידי  ל ע ויותקנו יסופקו  במשותף,
 
ן שירותים  ומת  הה או אחריוד העבמהלך  ם ב יוביצוע תיקונ כתמורה לתיאום  .ד

, עלות הנ"ל תהיה על  ואה ש תשלום כל יה הקבלן זכאי להילא   יםהאחר ים לקבלנ 
 . חשבון הקבלן

 
 בקורת העבודה 32.00
 

רים  ם והמכשיילועלים הכאת כל הפ שות המפקח הקבלן יעמיד, על חשבונו, לר  .א
נה, או  מבס ללהיכנות תמיד הרשתהיה  למפקח .ם בשביל בחינת העבודותהנחוצי

  ורעב  עשית עבודהודה אחרים, בהם נות עבעבודה של הקבלן, או למקומה ם וקלמ
 . הפרוייקט

 
  המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה .ב

ת הוראות המפקח תוך  ייב לבצע אוהקבלן ח  ולהוראותיניות או בהתאם לתכ
 .בונוחש  , על קבע על ידוהתקופה שת

 
מתאימים   הנראים לו כבלתי בודה,י לפסול כל חומר או כלי ערשא ההמפקח יהי  .ג

נוסף    -מר במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חו דה בועל
שנמסר  ומר מש בחא ישת לן ל הקב  .ייםנים הישראללבדיקות הקבועות בתק

 . לי אישור המפקחלבדיקה ב 
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ק ממנה, או עבודה  חל ו אה בכללה, וד העבק את פסייה רשאי להח יההמפק .ד

בהתאם לתכניות, המפרט  ת שיען העבודה נ, אם לפי דעתו אי מסויםבמקצוע 
הי או  ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלש  .הטכני או הוראות המהנדס

 .ודהבעמסירת ה  וי במועדלשינ
 
ים,  מר החולטיב חס אלה שתתעורר ביהמפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל ש .ה

 .ה ולאופן ביצועה בודעה לטיב 
 
שהוא עומד לכסות איזו עבודה   נילפ  תבוקדמת בכהודעה מ תן למפקחיילן  הקב .ו

ן של  הבצוע הנכוא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן  שהי
להסיר   בל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות שלא תתקבמקרה  . הנודה הנדוהעב

 . לןחלק מהעבודה על חשבון הקבכל  ס, או להרודהעבומעל ה וי את הכיס 
 
אחריותו המלאה של  העבודה אינה גורעת מ  ועיצבוהמפקח על  השגחת המזמין   .ז

 . הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 
 דהיומן עבו 42.00

 ום כל יום:מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשהעבודה באופן   מקוםוהל בדה ינעבו  יומן 
 . ציוד לסוגיהםנות וסוגם ומקצועם ועבודת מכו עם דח העוסקים י םיעל פור המספ .א
 . שנתקבלוחורות הסו  םכל החומרי .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין  .ג
 . מזג האוויר .ד
ו  הקבלן המיועדות למזמין אבקשות ותביעות  ות,ט: הערפן בולבאוד ומיוח במדור .ה

 .תב מיוחדמכ תחבמקום שליו ך ז ר בדרבח למפקח אם הוא
ם הוא בחר בדרך זו  א  קחפודרישות המ פן בולט: הוראות ובאו  במדור מיוחד .ו

 .ד במקום שליחת מכתב מיוח
ת  דובות בעד עחשבונו .ע"י המפקח  פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב .ז

 .לפי הרשום ביומןת ייעשו רק יומיו
מטעמו וע"י המפקח מטעם  דה  ובו מנהל העא  בלן"י הקם עכל יודה ייחתם יומן העבו 

 . זמיןהמ
  .ור המפקח והעתק עבור הקבלן: הדף המקורי, העתק עביםתקע ה 3  -והל ביומן העבודה ינ 

מכילים   רים לעילכזאו ו' הנמדור ה' למחרתו אם העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח  
 . בסוף כל השבוע -לא  ום, ואם רש
היומן    יימסרבגמר העבודה   .זמן הגיוניל בכ  וחוו בא כא  מין ת המזרשוהיומן יועמד ל 

משך שנה מגמר  מוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני ביע ו , ן לשמירהמיהכרוך למז
 . העבודה

ייגות בכתב של  ר הסתהיעד .ין מזים את המנם מחייבהעבודה אי  רישומי הקבלן ביומן 
נכונותם של  ר לושע מהוה איבו ו שבאות  פקחלגבי רישומי המהקבלן ביומן העבודה  

 . ם בוהפרטים הרשומי
 
 גבהים קיימים  עלר ורעסימון ועהתוויה,  52.00

  .נה נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המב  
כבר ע"י   ועל חשבונו ובמידה שנעשו וצעו ע"י הקבלןן יבהסימויות והתוו ות, מדיד כל ה 

  . ויתוחזקו ע"י הקבלןקו  דבמו ו/או ישליו חרים,ם א גורמי
כל ערעור על   .קיימים המסומנים בתכניותה יםה בדוק את הגהקבלן לב יהיה על כן  ו כמ 

 צו התחלת  ת יום קבלימים מ   10-גבהים קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
ע  קבות נקוד   קיןעל הקבלן להת  .ות שיובאו לאחר מכן, לא יילקחו בחשבוןענט  .עבודה
 . סיבה כלשהיר נעקרו ממקומן מות אשצורך או להתקין מחדש נקוד ה יפ לות נוספ 

ויספק, על חשבונו, את כל   ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 
סיומה  ה עד למועד  קופת העבוד תוך כל ת תכך, וזא ושים לשםביזרים הדר המכשירים והא

 .ומסירתה
 . לתי נכוןמון ב, כל עבודה שתבוצע לפי סיבונושחחדש, על  מ נותס ולבהרוהקבלן יהיה ל לע 

 
 םוהת  ימו אקלים קינז הגנה בפני 62.00

ם להגנת  במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושי 
ם, רוח, י השפעות אקלימיות לרבות גשמיחומרים בפנהכלים וה דדה, הציובנה/העבו המ
   .וכו'מש ק, שאב
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  או מי תהוםברות מי גשמים ו/ע הצטהאמצעים הדרושים כדי למנובכל   הקבלן ינקוט 
המוקדם של    העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו טחבש

פעלתן, הערמת ם והת מימשאבו ה, אספקתוי, אטימיכללו כיס  אמצעי ההגנה .המפקח
ת ביצוע  תקופ ן במשך כלקי ב תן במצזקתניקוז המים, אחסוללות, חפירת תעלות ל

רים שיידרשו על ידי  אחה םבכל האמצעי בגמר הביצוע וכן ימתן המבנה/העבודה וסת
  ן ובהיקףוהכל באופ כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו הוא, .המפקח
 . ל המפקחנו המלאה שיעות רצו בששיהיו ל

שר אושרו ע"י  ם איש צעים הדרואמל הלן בכ הקב דות גם אם נקט כל נזק שייגרם לעבו 
 . המפקח ולשביעות רצונו המלאה  ותראוו בהתאם לה הקבלן ועל חשבונ ן ע"יהמפקח, יתוק 

 ת גשמים,יר, לרבונאי מזג או להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב ת 
 . ןככוח עליו לא ייחשבו

 
  נים קיימים אחריות למבנים ומתק 72.00

באתר  קרקעיים, ותת   עיליים ,ם ומתקנים קיימיםמבני אי לשלמות חרא הי ן יהבלקה 
על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע   שה אליו ויתקן, גיה י דרכבודה ובהע

קבל את הוראותיו על  למפקח ול דהודיע מי הקבלן ל  ת קרקעי עלעם גילוי מתקן ת  .העבודה
   .אופן הטיפול בו

מבנים, ים, בלמנוע נזק או פגיעה באנש  כדי תו ת והבטיחרוזהיצעי האמ בלן ינקוט בכלקה 
 . באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור א שויבתכולתם במתקנים ו

 
 קרקעית -חפירה תת 82.00

ינורות בתוואי  ם או צ אין כבלי  ילוודא כ  מכני, ישם או בכלי לפני ביצוע חפירה בידיי 
 . ם וכיו"במיב, י ביוקווחשמל, תקשורת, החפירה כגון: כבלי 

החשמל, חב'   רתחב רה מ"בזק",הקבלן אישורי חפיישיג  י ביצוע כל עבודת חפירה, לפנ 
 . קרקעית -תית תת הכבלים, רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תש 

"ל בין אם קיבל ובין אם לא  ם הנתקניה במעית לכל פג ה ובלעדיאחריות מלא הקבלן יישא ב 
 . ם אחרורל גאו מכ קח ור לחפירה מהמפ קיבל איש

הקבלן מצהיר    .ולהודיע עלייגרמו לנזק מבלי אשר   צעדים חמורים נגד קבלנים נקטויי 
ימים  בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קי 

ת  פקח ולשאת בכל ההוצאות הישירוות רצון המו, לשביענו , על חשביב לתקנםומתחי 
 . הנ"ל נזקמהאה  כתוצ רמווהעקיפות שנג

 
 ביצוע בשלבים  92.00

בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי   צעתבהעשויה ל דה העבות בחשבון כי  ן לקחעל הקבל  
לפי  ם ו לביוע בשהביצ .יניוהמפקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות ע

 .ועהביצ ופתעילה להארכת תקבתוספת תשלום ולא ישמש כיזכה את הקבלן  לא יפויות עד
 
 ם ניזמ לוח 30.00

 
  הקבלן לוח זמנים  "יע שוגהעבודה י ום מתן צו התחלת  ום מי י  15לא יאוחר מאשר  .א

 . במפרט הכללי 00.04.08בהתאם לסעיף 
 
  .נדרשותלויות העי הפאת כל   ויכלול  ,טרת לוח גנערוך בצו ממוחשב, הלוח יהיה .ב

  םייים העתיד נו השי יות והסטחודש וישקף את לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי 
  .ביניהןר קשההעבודות ו אך ורק לגבי סדר יהיה  יווצר מסיבה כלשהי, עדכוןלה

 . בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה
 
כחה כי קצב  הוש לן ישמ ב קגש ע"י האשון שהוהזמנים הר  איחור לגבי לוח .ג

  יהיה ועל הקבלןן  בזמכולו נה ח את השלמת המבהתקדמות העבודות אינו מבטי
 . קחפי שיורה המרוז העבודה כפזי טחתבהלאחוז מיד בכל האמצעים ל 

 
 . עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 13.00

נים, הוא יוכל ע"י הוראה  זמה ד בלוחו מה כדי לענה מספיק התפוקה אי יחליט המפקח כי  
 דה ע"י: בוהע  ביצועצב לקבלן להגביר קבכתב להורות 

 . ביעת המפקחלפי קציוד נוסף בכמות וסוגים  הבאת -
 . השוניםם לסוגיהם דיובע כמות ה דלתהג -
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שהתנאים   , ולעשות כל דברלעיל  00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -
 . ם המוקצביםיניגה הזמ רחי למנוע  חייבו כד י

וד בלוח  לעמ יהדרוש כד כלאת צעתו  ת הבחשבון בעת הגשרואים את הקבלן כמי שלקח  
פת או פיצויים בגין: תגבור  וסת  ליה זכאי לכ עיל, הקבלן לא יהמור להזמנים, לרבות הא

 . וחה וכיו"בת שעות נוספות בלילות ובימי מנ הציוד, תגבור כוח אדם, עבוד
היה על הקבלן שעות לילה ובימי מנוחה, י שעות נוספות, דה של בעבוורך של צ במקרה 
 . לעיל 00.15עיף בסר ומל כאעו פל

 
 מוצר "שווה ערך"  23.00

רשאי הקבלן להציע  סמכי מכרז/חוזה זה פירושו שבמר כ"ע(, אם נז"שווה ערך" )שנח המו 
כל   ך וכן וה ער ר שו מוצ .חרתשל חברה א  כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו,

, והאדריכל פקחשל המתב אישור מוקדם בכעיף של מוצר שהוחלף טעון שינוי במחיר הס
 .ן אם ביזמת המפקחן ובי ם המוצר הוחלף ביזמת הקבלן איב
וזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר רז/חמכב םבכל מקו 

יש לראות את שם המוצר כאילו   . ו מוצרתוהנדרש מא ור הטיב לצורך תיא וכו' נעשה הדבר
   .ערך כמשמעו בסעיף זהוה ו שציע מוצר להאי לן רשהקבאו שווה ערך" ו נכתב לידו "

 
 בדיקות מעבדה  330.0

  מכל סוג,   ,המעבדה בדיקותכל של וביצוע ה ותאום  י להזמנרא אח הקבלן יהיה - 
הפיקוח  שת פי דרים ועל קניהת  פי כל,על  יצוע,,לפני ביצוע ולאחר בככל שידרש

ת  יקודבפרוגרמת  פי על ומה( וכד , מכון התקנים על ידי גורמים חיצוניים )יועציםו
עת לעת  ח מפקהמ  פיות שיורהוכן בדיקות ספצי המפקחכללית שתמסר לו על ידי 

 . או על פי המפרטים הטכניים 
 

  ת ת הבדיקו, ותוצאוע"י המזמיןהבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר    - 
תחי  שנ הנ"ל  את  העתיבנה  הצדדים.  תו י  של  תעודות  ברו  יועהבדיקות    צאות  קי 

 לקבלן .    רתםבעמקביל להבח מפקל
                                       
שיגרם  הבם  ותיא  -  עיכוב  כל  הקבלן.  של  מלאה  באחריות  יבוצע  למהלך    דיקות 

הבדיקות בצוע  בגין  ל  העבודה  יחשב  תבילא  לוח  צורך  ועל  מזעות  הקבלן    נים 
      ך הבדיקות.לקחת זאת בחשבון בתכנון בצוע מער

                                 
כל מוצריהם    שנה על המי  נ את כל קבל  גםהבדיקות יכלול  מערך  מודגש בזאת כי    - 

 את הבדיקות כדלקמן:  גם בהתאם לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו 
 ונסים. כלל  ובדיקותון פלדה ן, זית בטובדיקו •

 בדיקות קרקע, הידוק ואספלטים.  •
 ר. אווי זוגר ומירכת אוורובדיקות מע •

 ם. נקלרילוי וכיבוי אש לרבות ספרי גי  תובדיקות מערכ •

 ק הדבקות לצבע. וון וצבע ובדיקות חוזגלי  ב בדיקות עו בדיקות ריתוך, •

 ון. מערכות סינבדיקות למרחבים מוגנים לרבות: אטימות, ציפויים ו •

 לציה סניטרית( לרבות: שרברבות )אינסט -ה תברוא תקני ות מבדיק •

 יין.לבנ נקזים מתחת קת בדי •

 מים פנים וחוץ. קת פ סמערכות אקת בדי •
 המבנה. ך תופכים ודלוחים בים, שבדיקת נקז  •

 ת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה. יקדב •
 בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.  •

 הבניין.  ב ותיעולמערכות ביובדיקת התקנה של  •

 ה ערכת ההסקבדיקות למ •
 ברבות. בדיקת בצוע גמר של עבודות שר •

 וס דח יר ת אוו ערכבדיקת מ •
 קות.א פרישל תקרות תותב פריקות ול קנהתהבדיקת  •

 גז )גפ"מ(.   ריות ומערכות אספקתולס  תה של מערכובדיקות התקנ  •
 בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית.  •
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 יקה. ריחי קרמי קירות באבדיקת חיפו  •

 ריצוף.בקות של טיח וזק הדת חובדיק •

 קים. בדיקות התקנה של מע •

 ט הפרוייק םות חשמל בסי וחלופית בוגרטרמ  בדיקה •

 5ופס וט  4  בדיקות לקבלת טופס •
 ועל פי דרישת המפקח. י כל דין פ על ת שתידרשחרא  כל בדיקה •

ון  חשבעל כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי   •
 הבלעדית קול דעתו על פי שי כוןמצא לנככל שין הקבל

 
  עותק מכל עות משלוחמצבא המפקחעת ועברו מיד לידי תוצאות הבדיקות י   - 

 בדה אל המפקח.  י המעה, ישירות על ידבדיק
 מטעם הקבלן ועל חשבונו   ידי מעבדה מוסמכת   צעו עלבוי תכל הבדיקו  
  יום 14ך  ותהמעבדה  דיקות עםאת הסכם הבהקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח   

 עבודה. ה  התחלתמקבלת צו 
 

לת כל האישורים  , עד לקבתודיקות חוזרבום יקויין לתיקו, קות הנ"לעבור כל הבדי 
 לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.  לםשוילא מפקח ה שלד אישור סופי עו שיםהדרו

  
 המוצריםטיב החומרים ו 43.00
 

תקן או סימן   תו עלילים ב עפ רים של מים ובמוצשתמש בחומרהקבלן חייב לה .א
באם אלה   שות המפרטריבד לעמודצר מו ייב חומר אובכל מקרה ח .שגחה בלבדה

 . יםתא סימן ההשגחה המן או  גבוהות מדרישות תו תק
 
מרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן  והח  כל .ב

ת אישור  א בלבים לקיין הכלל ח א יוצא מ אביזרים ללכל החומרים וה  .מוכר
 . המפקח

 
ות ת"י  ו בדריש ד מהכלל, יע מןצא לא יול  ומרים שיסופקו,מודגש בזאת שכל הח  .ג

 . תויות הרלוונטיות הרש וכל דרישו 921
 

יכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה   מתחילת הביצוע,  וםי  45תוך  .ד
, ללא יוצא  '(ים וכוצרומביזרים,  זולים, אמוצרים )פרהחומרים וה  כלהפיקוח של 

  תם לדוגמאואיית  הקבלן"י ע ופק לאחר מכן וכל חומר שיסל לאישור  מהכל
 . תהמאושרו

 
 ישורן ות ואבדיקת דגימ 53.00
 

תקבע  מעבדה שבבדיקות פורט לעיל יעברו המפקח כמ "יע ושר יאושר א יםחומר .א
ציוד   ו אבחומרים ך שימוש העבודה תו  חל בשום אופן בביצועולא י  .ע"י המזמין

  פקח"י המע עת ואושרו לביצויקות המוקדמות המתאימוטרם הושלמו הבדר באח
 . המתכנניםו
  ותנמכל הבחי ו ימיהיו לאחר שיתאקבלן חומרים והמוצרים אשר יספק הה 
 . ושרודגימות שאל

 
מר  כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החו .ב

ום חומרים אחרים  מקד שהקבלן יביא לך עה תימשהעבוד  סקתהפ  .האתרהפסול מ
 . המפקח עתל ד בלת עמתק מאושר ובכמות הבטיב 

 
ת  א יםנר בשום פ טויפ ע"י המפקח לא    מקורםאישור החומרים והמוצרים או  .ג

אחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש  הקבלן מ 
 .בהם

 
 יודחומרים וצ 63.00
 

למטרת ביצוע  אשר יופעל ע"י הקבלן   המכשירים וכל ציודהמכונות,  החומרים,  .א
 . ותהואיכ   הדרישות לגבי טיבה  ח את קיוםיטבהם כדי להב יה יה   ה,ודבהע
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הציוד יסופק ויוחזק   .דשים ובאיכות מעולהדה יהיו ח בולע ם שישמשוריומכל הח  .ב

זרביים  רהו הכלים  ילוף ו/אאת חלקי החבמצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון  
  ותבודוד לעצי  וחד עלה חל במיעניין ז .תקלות מכניותרים של דרושים במקה

 .ת של ביצוע רציפו המחייבות
 
רשימת הכמויות,  למפרט ול אםהתב מתקנים  מתהקל  זרים הדרושיםואבי  כל ציוד .ג

מסירתם  טעונים אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני 
   .פורשות את הנדרשואמים מ גם אם הם תהקבלן,  לש המלאכה  צוע בבתילבי
  -או מיצרן, או מספק הציוד ןל דרוש מהקבל פקחאי המ רש מתן האישור, ני לפ 
 . טכנייםם  רי, הסברים ותיאוכניותת

 
היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר   .ד

ודל  זה ומג זרים מגודלציוד ואבי ן בייצורע וניסיונם בעלי ידיכולים להוכיח שה
 . הנ"לדומה הדרוש במתקן 

יעות  ה לשבידיהם נמצא בפעול -על  ה שיוצרמוכי ציוד דח וכיהם לה עלי כן  -כמו 
לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,   .שנים לפחות 5  בו במשך יםמש רצון המשת

נת  להזמ  .היריעיל ומ ותנים שרותהמזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנ
  םיימ הם קיגבים שלם או לספקיל תינתן עדיפות ליצרניחו"אביזרים תוצרת וד וצי

לכאלה  , יוד הדורש שרותף ולצם מלאי של חלקי חילוהמחזיקי  תובארץ סוכנ
לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא   .שרות יעיל ארץ ארגוןב יםקהמחז

והמפקח  ע"י היועץ ד יינתן וילהזמנת צהאישור   .ללקוחותיונתן שירות טוב בעבר  
ג  יעת סוב קטכניים לם המכיל המסו כוד שאליה יצורפ גבי העתק הזמנת הצי -על

 . אחריותנאי ההציוד, טיב הציוד ות 
 
יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  נת הציוד זמלה הטכניים  יםנאהת .ה

  התכניות ת, על כלהחזקה מונעסטים של הוראות הרכבה, החזקה ו 3
  החזיקם ל י חילוף מומלצירי העזר וכן רשימת חלק ד ואביזים של הציווהפרוספקט 

בת  רכה בלן למפקח לפניור הק טציה הנ"ל של הציוד ימסוקומנד האת כל  .ילאבמ
אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא   .יירשם ביומןם, והדבר קובמ הציוד

מת,  ה והמושלניולתו התקציוד ופעבלן לטיב המשום הסרת אחריותו של הק
  ישות, הואדרד ב ו עומאיני הציוד פגום ו במשך תקופת האחריות כ  ויתברר   ובמידה
 . יאשה ל כת כספית ספתות ערעור, וללא ל זכוקבלן ללא כידית ע"י היוחלף מי 

 
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה   .ו

או  שנקבע, וח הזמנים בהתאם לל תההתקדמו ט או קצברישות המפרבהתאם לד
ויוחלפו   חשבונו,  להקבלן וע  "יה עהעבודום ין, יסולקו ממק שאינם במצב מכני תק 

 . ותישדר רים המתאימים לים אחציוד וחומר ב
 
יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה   אל .ז

 . צון המפקחשביעות רל וי החוזה  רושים לפ ובאיכות הדיימצאו במקום בכמות 
 
 מערכת בקרת איכות  37.00

 תשלוםבמפרט הכללי, ללא כל    00.08 ףהתאם לסעיב  כותרה איבק יקיים מערכתלן  הקב
 

 תשלוםל ותנות וחשבוויכמחישוב  00.38
 חשבון חלקי מצטבר, יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי, מודפס ובקובץ    
 י המפקח עד לאותו מועד. שרו ע"עו ואובוצת ויכלול את כל העבודות שארי בינ 
 פי עבור החלק  דוייק וסוא, מל מב כמויות שוחי בהגשתנה קי יותשבון החלתשלום הח 
 רש התשלום.ואשר עבורו נדצע שבו 
 דיקה ואישור. לצורך ב  ון החלקישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשביח 
 לא יבדק. החשבון  –יעמוד בדרישות אלו   ידה והקבלן לאבמ 
 . ההכנהיתארבנ  תוכנתוב עזרת מחשבנות בהקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבו 

רו ע"י  ושיא שהרצה לאחר ני הקלט יימסרו לונתו  תיעשה בתיאום עם המפקח לעיבוד 
וני הקלט וההגהות במועדים קח דו"ח מלא שיכלול את כל נתיגיש למפ. הקבלן  המפקח

 בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן. ת הכרוכותויידרשו ע"י המפקח. כל ההוצאש
 וחזר לקבלן.יו ק לא יבד  יםנהל פי ה על חשבון שלא הוכן 
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  תכניות 93.00
"למכרז בלבד" שאינן מושלמות   יותתכנהינן  זה למכרז/חוזה המצורפות ניות תכה .א

מידע מספיק להצגת מחירי  יהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, לפרט
לן  הקב  .ענים לבצות לוח זממויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת בכתב הכיחידו
לא יבוא בשום  פיק ושהמידע הנ"ל אמנם מסהצעתו,   תשר, בעצם הגשאמ המציע

יות הלא  עה, או להארכת זמן בגין התכנת או ההצי היחידו ר חימ י יעה לשינותב
 . מושלמות

 
תמסרנה לו  העבודה,    הזוכה בבצועחלת העבודה לקבלן  עם מתן ההוראה להת  .ב

צו   תלעם קב  .וביכא עדה ללעבוידום ההתחלת וקמספיקה לתכניות לביצוע במידה 
  .םים החסריטפרה התוכניות ו יום של   14ה תוך רשימ התחלת העבודה יגיש הקבלן 

י  פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפ  לא תאושר לקבלן כל תביעה עקב חוסר 
 . שימה הנ"לרט ברהמפ

 
  רהאווימיזוג  החשמל,   האינסטלציה, ק את תכניות הבניה,חייב לבדוהקבלן מת .ג

עליו להכיר   .הוזה ז גע לעבודות הכלולות בחבכל הנו  אי המקוםתנ ואתמור, יהגו
את מצבן  , ולקחת בחשבון במבנה ובאתר המבוצעותהעבודות    כל ת שלבי בצועא

 .יבצע את עבודותיו הוא  הקיים של אותן עבודות, במועד בו
  וםי  14תוך  ע למהנדסתו להודיבאתר ובמבנה, וזכון כאילו ביקר הקבל   ם אתרואי 

ם במקום, לרבות  התנאיבין התכניות לבין  על סתירות ,חתימת החוזהום מי
שרויות גישה  אחר, ביחס למידות הפתחים, אפ"י קבלן שבוצעו ע ותמ וקדעבודות מ

 . נדס בנדוןוכדומה ולקבל את הנחיות המה
בצוע,  , פרטי הבודות, תחול עליו כל האחריות לעמועד הנ"ללא הודיע הקבלן ב  

ם,  אמה למבנה, למידות הפתחיאי הת יזרים עקבאבו ביוד א בצ  ינוייםלש
 . ד'פשרויות גישה וכלא

 
ים לו לבצוע  ל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושביצהיר שק מן להקב .ד

לפיהם   צעולתו לב, ושביכםוהתיאוריות, המפרטים העבודות, שהבין את כל התכני
 . נדסרצון המה לשביעות ם ופועל כהלכה  מתקן מושל

  מדויקאינו  יות, בתכנ  כמצוין וכו'   תהצינורו, ה א פתחי היצי ,דיוהצ ום מיק 
ן בצוע  רשו או שיהיו רצויים בזמשיידשינויים בהתאם ל וותנשאי לשנדס רוהמה 

ו"ב  וכי  המיקום, התוואי, המפלסים על הקבלן יהיה להתאים את  .העבודה
  עםות התחשבוך  רים, תצועות אחהגמר ומק, החשמל, רהאוויות בנין, מיזוג לתכני 

, וישא  יות מתכניות אלהאו סטיים שנוצרו עקב שינויים יאותצמהתנאים ה
 .ר דיוק הבצועעדית עבומלאה ובל  ות יבאחר

  
המידות שבתכניות בטרם  י המידות בתכניות, לבדוק את כל  לבצע לפ  על הקבלן .ה

לבין   שבתכניותהמידות   התאמות שבין-הודיע למהנדס על איעבודתו וליתחיל ב
אי הקבלן  ה אחרבכל מקר .ת והסברים בכתבהוראו  ות, ולבקשיאבמצדות שהמי
אי  במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומ תעשה שלא עבודה ש  לוכ וק המידותדי ק לבדו

 . בצורה נכונה ועל חשבונו ותיבנה מחדש ע"י הקבלן,  סתיהרהתאמה( 
 
  ות,התכני  ם לרשימתוזה בהתא כל התכניות המצורפות לח " משמען  ה"תכניות .ו

הסברה, השלמה   לצורךלקבלן לאחר חתימת החוזה    הנ רסמשתיכניות ת כן וכמו
 . שינויו
הקבלן    .ותו נושאימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באת שינויים ש ת יתכנ 

 . , שבידיו התכנית העדכניתאחראי לוודא לפני הבצוע
 
ן  בתכנו ים שינוי וע יתכנוזמן הביצבהתאם למציאות שתתגלה בדע לכך שהקבלן מו .ז

ילה  יהוו ע לו לא  אפשריים א ויים שינ  .בהתאם לכך יעודכן התכנון .התחומים כלב
 . ארכת משך הביצועו/או לה  י מחיריםו ינשל

 
 יחידה רי מחי 40.00

בו  סעיף במצ  תויף יהוו מחיר מלא וכולל לאומחירי היחידה שירשמו לכל סע .א
  מתהשלרוש להד  ל אלמנטיכלול כ המחיר  .הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה

  לר במפורש, כט משני זה או אחט פריאותו סעיף, אף אם לא פור גרתסמהעבודה ב
מחיר היחידה   .יף העיקריית בהשלמת העבודה במסגרת הסע וך הגיונ ד הוא כרוע

ת הכרוכות בעמידה  ות הכלליו ו היחסי של הפריט הנדון בהוצא יכלול גם את חלק
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ך  כרו תוהעשוי להיי  כספ ערך  בעל ט אחר וכל אלמני החוזה בכל תנאי מסמכ
 .בהשלמת הנדרש

 
אותו סעיף,   ה במסגרתאו העבוד יטר ל הפס החל ע לו כל מחידה יכלהי רי  מחי .ב

זכאי, הנו מענינו  כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות  .ףלמעט מס ערך מוס
 .ן לכך כל השלכה על מחירי היחידהמזמין ואי הבלעדי של ה

 
 ות כמוי ימתת פריטים ברשימרש .ג

הקבלן,   ספקה והרכבה ע"יים לא רשימת הכמויות מיועדהרשומים ב כל הפריטים 
רכישה, הובלה,   המחירים לפריטים אלה יכללו .במפורשת נאמר אחר אם לאא

עזר  או פריטי  חיבור וכל פעולה ות ואחריות, ם, התקנה, שר אחסנה, מיקו
ה ישירה  צא הו לל כל כו ובטוח,לה תקין  למצב פעו הנדרשים להבאת הפריט הנדון 

 .וח קבלני וכדומהם, רוהכרוכה בבצוע באופן מושליפה קעו
י הקבלן עד  כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"רש  במפונים מ סומפריטים ה 

ות  סנה, הוצא לול רכישה, הובלה, החספקה" יכ מחיר "א .למחסנו שבאתר הבניה
 . לבדב אלהולות פע  לני עלורווח קבלות אלה ישירות ועקיפות הכרוכות בפעו

  תיטים כולל אמחיר התקנת הפר  .לבד"כ"הרכבה ב  במפורשהמסומנים   םיטפרי 
התחייבות הקבלן לתקופת  לרבות עמידה ב שלם של הפריט,ביצוע מוהנדרש ל לכ

לות הפריט  ם ע שלופרט לתח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם, הבדק, תקורה ורוו
 . המזמיןעצמו אשר תחול על 

י  פריקת החומרים, אחסונם הזמנ .ןמי יות המזחרבא  לאתר יעוכל החומרים יג 
 . לם עבורם בנפרדולא ישו  ל חשבונועו  ןעו ע"י הקבלזורם במבנה יבוצ ופי

 
 ריטים אספקת פ .ד

בעצמו   סוימים כראות עיניו ולבצע בכךהמזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מ  
  בר שהדמבלי ים חליפי ק פריטיםזמין לספכן רשאי המ .יף של "אספקה בלבד"סע

  ההרכבה עצמהי מהותי בעבודת ן שנוי מחיר ההרכבה כל עוד אי לשנו הישמש עיל 
 . רוכים בהרכבהלוואי הכבפריטי ה  או
מין יספק, לפי סוגים  ויות עבור כל החומרים שהמזמפקח חישוב כמהקבלן יגיש ל 

ן  ל הקבל , יהיה ע א יספיקובמידה וכמויות הקבלן ל . יות פחתלרבות כמו ת, ומידו 
 . ותמרים מחדש בכמויות הנכונהחו לכ בונו, את חשעל ספק, ל
 .פרדישולם עבורם בנ  בונו ולאן ועל חשלקבהיבוצעו ע"י  חישובי הכמויות  

 
 ים שינוי 41.00

 שינוי כמויות  .א
 .בדבאומדן בלתב הכמויות הם ים השונים של כהכמויות בסעיפ  
הגדלה או   "יע  יותכמושימת הכלשהו ברת בסעיף כמוההמזמין רשאי לשנות את  

חלקי  / עבודותלמסור לחלוטין, עיפים, ואף לבטל סכל יחסת הכמות בנטהק
היחידה של   י במחיריילה לשנו עה  ומבלי שדבר זה יהו ,לקבלנים אחריםודות  עב

 . עיפים אחרים הקשורים בוסאותו סעיף ו/או  
אפילו אם כתוצאה   ,הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינויען  למ 

  ר שאינםהעז מצעיא או   ספחיםו הר האביזרים א מספ ל ות גדבתוכני משינוי 
 . מחיר היחידהוכלולים ב  למיםמשו

  50%-כם כאלטרנטיבה או וינים סעיפית מצמויו ובכתב הכדה  יכמו כן במ  
כראות עיניו,לבטל   עיפים לביצוע זמין לבחור את הס,זכותו של הממהכמות
ראות  א כשהו יחס א  ובכלמות שהי ם בכל כחלקי סעיפי ם שלמים,לבצע סעיפי
של אותו סעיף ו/או  במחירי היחידה ווה עילה לשנוי זה יה מבלי שדבר , עיניו
 בו.רים רים הקשואח םסעיפי

רווח בלתי סביר  קבלן קבל ה י,הכלפי מעלכמויות ה שינוי  מוכתוצאה במידה  
 ' להלן.ף בי המפורט בסעילסעיף על פ ,יקבע המחירובלתי הגיוני

 עבודות נוספות ו  קוריהמ נון שינויים בתכ  .ב
כתב  ב הא קבלת הודען המקורי ללכנו שינוי כלשהו מהתיצוע אין להתחיל בב 

 . ינוי כולול מחיר הש ף אישור עקח בצירומהמפ
ו ע"י  ת מחיר שיוגשעל בסיס הצעו ייקבעו )חריגות(  ות הנוספות מחירי העבוד 

 :הבאיםקריטריונים עפ"י שלושת ה  הקבלן
ות  ההנח  בניכוי כלו  פרורטהמותאם ע"י  תכמויוב הבכת הדומף סעיעפ"י   .1

 . הצעתובלן בעת הגשת קהשניתנו ע"י 
, ללא תוספת  15%ה של נח גדולות ובהודות בניה דקל לעב מחירון   "יפע .2

 .אשי ו/או מרחקיםעבור קבלן ר
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ו על  וגששי -יםה או ספקקבלני משנ מפורטות שלהצעות מחיר  3ל בסיס  ע .3
 מין.המזדי ידי הקבלן או על י

 
פי   ת עלוזא הנ"ליונים הקריטר כל מבין ביותרהמחיר הזול  המחיר הקובע יהיה

 .מפקחשל ה  דיעלו הבדעת לויקש
 
 כמויותכתב ה  הות מחיריכלליות וז 42.00

 
עבודות מאותו  קב הקבלן הנן זהים לכל החידה שבכתב הכמויות בהן נ י הי מחיר .א

  בכמויות שונות ומידות ן, י יבבנ  םונית שו וצעו בזמנים שונים ובמקומסוג גם אם ב 
פרקים  ב  זהיםם יפיעבסרים זהים יקבלן לרשום מחגש בזאת שעל הודמ  .ותשונ

 .הזהים  בע לכל הסעיפיםל יקה המחיר הזוקרה של סתיר מ בכל  .שונים
 
ם ו/או  ו נפחים ו/או אורכים קטניים ו/אבגין עבודות בשטח  לא תשולם כל תוספת .ב

 . עבודההצוע  מבי ר מכל סיבה שהיא הנובעאח יקוש לו כ ו/אות ידיים בגין עבוד
 
 .עבודה ר הטח אתש בכל  ועזהים לביצחידה יהיו י הי מחיר .ג

 
 מחירי יסוד  34.00

 : סמכי ההצעהבמ  ונח "מחיר יסוד"ופנית להגדרת המ מת לב הקבלן משות 
ור  עב   הוא מחירי ששולם בפועל  הואכלש, שמחיר יסוד של מוצר להדגשה ולהבהרה יצוין 
שולם לא למחיר שקת א המספה ירון החבר ח ע בממופי הכוונה אינה למחיר ה .צרומ  ותוא

 . ו'הובלה, פריקה וכ לא הוצאות  , ל יהןהנחות למינ  או/דות וורהה  לכ לאחר
וצר ולחייב את ק או יצרן כלשהוא מחיר מ הזכות לקבוע עם ספר לעצמו את  המזמין שומ 

 . המוצר במחיר הנ"ל  ש אתלרכו הקבלן
ן  והמזמי  ₪ 200מ"ר הינו  /₪  60ד של סעיף הכולל פריט במחיר יסור יח: אם מ וגמאדל 
 תשלום זכאי ל יהיה  הקבלן,₪ 50ל  יט שעלותו בפועפר  כושלרט חליה
 ₪   200-60+50=190:של 

 פחת  יסוד כוללת שמחיר המודגש בזא              
 
 ירושםות בין המסמכים ופיפעד 44.00

כרז כי המת שבמסמראו הו יןת במשמעו דו  וא אי התאמה ו/רה של סתירה ו/או  מק בכל 
ית  ד עבל יקבע   מפקחהך. ליבו של המפקח לכתשומת  ד אתב מיבלן להסהק ייבהשונים ח

  של עבודה כזו ודה והקבלן לא יתחיל בביצועהב וסופית לפי איזה מסמך יש לבצע את הע
 .  נידוןל את הנחיות המפקח בלפני שקיב

ו לפנות אל  ם עלי המסמכי  אותהורל ת שירו אי בה ו אן באי הבנה ל מקרה בו נתקל הקבלכב 
אי הבנות ו/או   ואו/ תירות מו סצבע  ה שבו יפרש הקבלן לכל מקריו.  חיותלקבל הנ ח ומפקה

 המפקח.   אישור בכתב שלהקבלן ישא באחריות מלאה ללא   ישלים אינפורמציה חסרה,
ה ביותר ר יחמהדרישה המ חוזה יקבע המחיר לפי מכי הין מסבמקרה של אי התאמה ב 
 ל המפקח. ביעתו הבלעדית שפ"י ק וזאת ע מין המזת טובל

 
 קןמת יפרוס( AS MADEדות )תכניות ע   54.00

 
לביצוע   כל העבודות בהתאם תתכניות המראות א , על חשבונו , לן להכיןקבה לע .א

טלציה פנים  אינס יקוז,ת כגון קווי חשמל, נ עבודות הנסתרוועל כולל הבפ
ל  )כולל כשבוצעו  פי' כוכדלות  ריכ ,אדותשונ רכות ת,מע ו ייר,מעלג אוו,מיזו וחוץ
במפרט   00.12.01יף בסע  ראמו, הכל בהתאם לות(המקורי  ניותלתכ  ייםהשינו 
 . הכללי

 
  גרסתבהתאם ל אד" ת "אוטוק יוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה  .ב

 . המתכנן
 
  את כללנה ו לדו ותכעל י סמך והתוכניות תחתמנהדד מו "י מוהמדידה תיעשה ע .ג

שבוצעו  ות כפי מערכם והכי האלמנטיומפלסי/אור ידותואת מוכננות המת ות ידהמ
 . בפועל

 
 ת  כניותשל  CD -סטים ו 5,  למזמין, על חשבונוור  ימסיכין ו ן  בלקה .ד

  .רותחומו, וקבל את אישונן, כל אחד בן בפני המתכלאחר שהציג  AS MADE-ה
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יקומים  ת מרבול עה,ודה שבוצב עהומדויקת את ה בצורה ברורה ת תסמנכניותה
,  ים ו/או קיימיםחדש  ייםקרקע תת  יםת וקו וחו ל שים מדויקים ש ועומק 
תוכלנה   אהתכניות הנ"ל ל  .ק ממסמכי החשבון הסופילחכ  למפקח סרנהמותי

ו  אושר ויים בעבודות אשר לאקבלן על השינ כספיות של היס לתביעות לשמש כבס
 . נויים הנ"להמפקח בעת ביצוע השי ע"י

 
ות  מערכ כל הרי מתקן לפסשל סטים  5דתו  ם עבועם סיו  בלן הק  פקיס  כמו כן .ה

  00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  כו' ם וקטלוגי, להעהפ   הוראותק הכוללים שסיפ
 . לליכבמפרט ה

 
רתן  ומסי  וספרי המתקן ותעבור הכנת התכני הכללי,   בניגוד לאמור במפרט .ו

 . לןקב ל הע  חוללכך תורה  מ תפרד והלם בנא ישוכמפורט לעיל, ל מפקח,ל
ף  יסע  הקפדני על הוראותמילויו  ללא בלן הק סופי שלחשבון ה בבדיקת ה ל יוחלא  

 . רצון המפקח ותלשביע  זה
  
רט לעיל, לא ישולם  ומסירתן למפקח, כמפו  קןי המתרוספ עבור הכנת התכניות .ז

 .לןל הקבחול ע והתמורה לכך ת  פרדבנ
סעיף  ראות י על הופדנ הק  יוילומ בלן ללאקהן הסופי של לא יוחל בבדיקת החשבו 

 . חון המפקרצ עותזה לשבי
 
   אתר העבודה ניקוי 64.00

 
בכל יום  בניין היבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר נקי,    תרל אמור עשילן  בהק .א

ור  וימס   אחריםמה וחומרים מיותרים , אשפה, אדדות מכל פסולתובגמר כל העבו
 . המזמין נו שלעות רצושבי, ליםנקיה ו הסמוכ תביין ואת סבילמזמין את אתר הבנ

 . רסודאופן קבוע נקי ומ יהיה ב האתרדת שמיוח הקפדהתהיה  
 
  כל הרצפות והמרצפות ת הקבלן ישפשף וינקה איים ובגמר העבודה וע בשבפעם  .ב

 . בוןבמים וס
 
  כתמי צבעוריד כל והחלונות, י  ותדלתל הכ אתהקבלן ינקה  עבודה  כמו כן, בגמר ה .ג

שאיר  ו להעלי .ודהעבי הך אחרים מחלקלכלו ועקבות  ניםסימן וכ  ים אחריםלז וונ
הרצפות יישטפו במים   .ימוש מיידישלן ין מוכהבני ואתהעבודות מושלמות את כל 
 . וסבון

 
 . העבודה  ם והצריפים הארעיים בגמרהקבלן יסלק את כל המחסני  .ד
 
אי  חרה אהקבלן יהי .רשויותע"י האושר הקבלן למקום שי ע"י קתסול הפסולת .ה

ישא בכל נזק  סולת וית הפשפיכמכות לגבי הרשויות המוסמן  ים ור גת האישלהש
מור  את הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות ככישפו עקב יוטלש נס או ק
  . לעיל

 
 . ן כל תשלום שהואיקבל הקבל ר בסעיף זה לאעבור כל האמו .ו
 
לת אתר  קב ל עד  ופיל חשבון ס בקי והקבלן לא עם הקבלן  ההתקשרות  יםתסתי לא  .ז

   .פקחהמ וןרצסודר לשביעות קי ומנ
 
 דומהכו יםוצר טניםק יםשטח/שיפועים/שתותביצוע בק 74.00
 

תקפים גם לגבי  ו ן לעבודות נשוא הסכם זה, יהילמחירי היחידה, אותם ינקוב הקב .א
  הראו בעלי צו/עו בשטחים משופעים וצו יבוו ו/אות והמוצרים שיסופקכל העבוד

ם  טנים קלרבות בשטחי  ה, קשתות וכדומ סוניםוגמת אלכד דת יוחת מ טריגיאומ
וזאת    -  וכו' ,שטחים מוגבליםםייקה ל ת והתאמו,התחברליפים,רצועותם,גוצרי
ם בכתב  ות במפורש בתיאור של הסעיפין עובדות ועבודות אלו מוזכרי אלו אם אפי

 . הכמויות
 
ם כל  ל, לא תשול"י כנ אופ צורה ו/או יעלמוצרים ב עבודות ודגש בזאת, שבגין ומ .ב

  כסעיף ש, אלא אם צוין הדבר במפורכמויותבכתב הר לנקוב  תוספת כספית מעב
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התייחסות כלשהי   וינת צמ תהיהביהן לא  בעבודות שלג .יותהכמו  בכתב נפרד
רואים את   ומה(,ם וכדיות מיוחדות, שיפועיצורות גיאומטר -נן )קרי לנושא ד 

הצורך בביצוע  ם את ככוללים ג ,צעתוה  בתקבלן בכה  בנק  דה, אותםירי היחימח
 . ספת כספית לקבלןכל תוללא  תאזדרש, וכנ

 
 ו' טון, גבס, טיח וכיר על במתגודות ע עבצויב 84.00

ת או אחרת  וין במפורש שעבודת תגמיר זאיפים בכתב הכמויות בהם לא צעסה  אותםבכל  
לבצע  לן הקבל  ע ,עשל רק ויםסמג צע על סו ומה( תבויקה, צבע וכדי קרמ חיפו  )דוגמת

ח טי ון, ט על כל רקע כנדרש כדוגמת בתגמיר בודת האת ע ות(מויאותו סעיף כ מסגרת)ב
אפילו אם ידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת ח ימחיר ה שינוי ב גבס וכו', ללא כלוץ(, חו  ים)פנ

 .כך במפורש מוזכראינו לבצע את העבודה,  סוג הרקע עליו יש 
 
 םיחים ושרוולתפ 94.00

 
חורים  השארת כגון: תקן ת למשורוות שונות הקעבוד לבצוע חראייה אהי  ןלהקב .א

  תבזמן אן להכין לשם כך על הקבל .קות וכו'ציפני ירות ל וני ושרוולים, התקנת צ
הדרושים לו  בזמן היציקה וכן את הפרטים  כל האביזרים אותם יש להכניס

א  לאינה רשות יציקה לא  חציבות לאחר .ת וכו'נרת דרך קירוברי צ וע מעלביצ
  . ר המפקחשואילת לאחר קב

 . ותיוחרן ובא י הקבל ד נורות תבוצע על יי למעבר הצ ימיםם המתא הפתחי נתהכ 
 
ידוח יהלום,  ברים שיבצעם באתר, על ידי קעמ ולים והכנת שרועל הקבלן לתאם  .ב

י הכנסת  שו על יד נים ייעם מוג מרחבידרך  כל מעברי הצנרת .בתאום עם המפקח
ת  כדוגמ  מיוחדות באמצעות מסגרות מה אושרוול ואטי  ידי  על ,ביציקה ר ונהצי

MCT  אוLINK SEAL העורףיקוד פ ת  יווהנח  דרישותל, הכל בהתאם . 
 
ים ממתכת ואטימה עם  רות אש יעשו באמצעות שרוול קי דרךכת מת  צנרת מעברי .ג

 .עכב אשחומר מ
  ילעמממתכת ו םיוול מצעות שר יעשו בא  ק דרך קירות אשסטירת פלמעברי צנ 

מרי אטימה  וש בחווך שימלמעבר ות  הפלסטיק בצמוד צינורהמגן על  תכממת
 . מתאימים

 
יסופקו ע"י   תוומסגר  השרוולים  .בלן ועל חשבונוע"י הקו  צעם יבותחיהפ לכ .ד

בלן  ע והקהביצועבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות  .הקבלנים השונים
 . דרפן בנבלקלישולם  דלשע הבעת ביצו ל קיומם לא ידע ע

 
 מרים וציודת חוהעבר 50.00

ה שתנאי  במיד . ודציאת ה להעביר את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו קן לבדועל הקבל  
תר, ארוז כיאות, בצורה  יו להביא את הציוד מפורק לאל עיהיה   רשו זאת,המקום יד

  יקטס לנט או פז רבעטיפת ב גןשיובא יוכל הציוד  .דהמיועמקום שר הכנסת הציוד לשתאפ
   .וצאה מהעבודותוך כת בפני לכל הנ להג

לת המתקן  עד קב וה  קנת ההתל תקופכחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך יהיה אהקבלן   
לא יועבר ציוד   .ק במקום היצורוד למקום ההתקנה טרם שנבדצי  ריועבא  ל .המפקחידי -על

ך  ול, לכאבק י חדירת נפב ים ים ואטומחיו סגור מכוסה וכל פת יננו  אשר אלמקום ההתקנה 
  ייד-תו עלתקבל אישור להעברטרם שנ הרכבה למקום ה  ציוד מאושרועבר לא י   .וכדומה
עברת ציודו טרם שיועבר  הלעברים תחים והמת התאמת מידות הפוודא אי  לןהקב  .המפקח
  כב במקוםלחלקיו ויור מפורקשהוא במידת הצורך יועבר הציוד כ .ד למקומו המיועדהציו

 . הצבתו
 
 ד יוהצ להגנה ע 15.00

ל חלק ממנו כנגד פגיעות  ו/או כהמתקן להגן על  ביצוע על הקבלן  ופת הבמשך כל תק 
ידי  -ידי הקבלן ועל-לע  בוצעיםעבודה המ תוך כדי תהליכי ה יגרם  ה ל ותהעלולריות  שפא

די  י-ק יתוקן על, הנזההגנהבמידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי   .אחרים גורמים
לן  הקב ידי -גן עלהמכונות יו חדרי כנס ל ד המוהציו  .ןיממצד המז םותשלללא כל   הקבלן
  ותבצנור  פתחים  .טיח וכו' בניה,מה  צאו כתוך לתוכוזנט להגנה בפני חדירת לכל יפת ברבעט
 .ך מהלך ההתקנהלמש  אטמוי
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 שהגי 25.00
-ים עלד המותקנכל חלקי הציוה אל ה נוח על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גיש 

  .קוניםקה ותיל, אחזלשם טיפו -ות בקרה וכו' , לוח, שסתומיםםימנוע , םין: מסננוג כו, יד
יע  ד וציוד ילחלקי ה נעים גישה חופשית מי מויפנ ה  והגמרהבנין    בכל מקרה אשר מבנה

לא  יים ללא יעשה הקבלן שינויים מהות .יתקין את הציודהקבלן על כך למפקח בטרם  
ובבתי   באתר שה חופשית יג פקח ולמ עץ שר ליופא הקבלן ל ובתמח  .מפקחשור מוקדם מהאי

 . ידו-לות המבוצעות ע ולכל העבוד  בכל עתקורת, צורכי ביהמלאכה ל
 
 י חלודההגנה בפנ 35.00

קן  מנת לוודא שכל חלקי המת-עילים והחדישים ביותר עלהי ם יהאמצע  לנקוט בכהקבלן י 
ן  יבשרי  אפ רהדבמקרה ש בלן בכלד הקיפריכך  לשם  .י חלודהל בפנן יעייהיו מוגנים באופ 

ת  ורטיבות או לח  אים במגע עםלדה הב זל והפחלקי הברכל המתלים וכל  .ונותמתכות ש
 . םניוומגול יהיו

 
 םבדק ותיקוני   45.00

היה תקופת הבדק והתיקונים  זה ת  במכרזנאמר אחרת בחוק המכר,  א קרה שלבכל מ 
 קמן: )אחריות( כדל

י  מסמכ להלן וביתר  בורןע תראמר אחנ  אלאשר אחרות  ועבודות  לעבודות הבנייה .א
 . ן תעודת הגמרריך מתמתא -  חתשנה א -המכרז 

   .ריך הנ"למהתא םניש  10 - ואיטום לעבודות בידוד .ב
 . מהתאריך הנ"ל שנים  3 -גרות סמרות ו ות נגבודלע .ג
 .למהתאריך הנ"  שנים 5 -לעבודות אלומיניום   .ד
   .אריך הנ"להתמ  שנים 01 - אבן  לעבודות  .ה
 . חריםרז האהמככי  ת אחרות במסמעבודוה לגבי  קובהנ פהתקו  וכן כל 
  
 -עבודות  שונות לגבי אותן בדק  תפוקו נים תרז השוכבכל מקרה שמצוינות במסמכי המ 

 .קופה הארוכה יותרתהתקבע 
 בהיעדר תעודהן או המזמי מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י  בדק תחל תקופת ה  

ת  וו בעבודשיופיע  או קלקול ם פג  כל .המזמין ע"י נהבמית של הפוס ו הריך קבלת מתא-כזו
בלת  י הקבלן מיד עם קלף ע"חיו ו וקן א מה, יתיהמתא  הבדק הנקובה לעבודה  תקופת בתוך
  . אה של המזמיןמהמזמין ולשביעות רצונו המל ךה על כהודע

 
 רזרבות למזמין  55.00

  .רוש המפקחדיחר ש א ביאו מכל רכ /והחיפויים ו  ריצופיםמכל ה 5%ר למזמין ימסו  הקבלן 
 . ניםדה השו ימחירי היחכלול את עלותם בעליו לנפרד ו לקבלן ב "ל לא ישולםר הנעבו

 
 5, 4ס טופ 56.00

ישור אחר שיידרש לצורך  , תעודת גמר וכל א5טופס , 4 סג טופ יקבלן להש באחריות ה
 . ל רשות אחרתת ומכמקומיכלוס המבנה מהרשות הא

מ לאפשר רים כנ"ל ע"אישוקבלת ים לצורך  ש רהנד יםר ות האישהשג לכל ן לדאוגעל הקבל 
 .רויקטסיום הפבמועד אכלוס 

דד מדווח וכו',  ומ ווח", אי על דיעל הביצוע", "אחר חראי  א"  לןה הקבזו ימנ לצורך מטלה
 .ע"י הרשויות במועד הנדרש

  םירוש שורים הדת כל האיכדי להשיג א שויות עד ברבאחריות הקבלן לפעול מבעוד מו
 . וע הפרויקטך ביצבמסגרת מש קכחו וסל כלאפשר א

 . ןת הקבלעבסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצשולם ל לא יל הנ" ר כעבו
 
 בגובה עבודה 57.00

לרבות שימוש    כל גובה שיידרשיצוע העבודות בה כוללים גם ב ד שמחירי היחי מודגש בזאת 
בכל גובה מה וכו' ,רהל סוג,במות  עי הרמה מכל סוג,מנופים מכבפיגומים מכל סוג,אמצ

ל אורך תקופת כועיים ככל שידרש,לים מקצים ועובדדרש,לרבות מפעיל כל שישיידרש וכ
הפעלת אמצעי ההרמה ככל  לדים מקצועיים המוסמכים יעסיק אך ורק עובהביצוע.הקבלן  

ציג מסמכי הסמכה  הקבלן יידרש לה -שר עברו הסמכה לעבודה בגובה ו ואידרשש
דים בכל בדים להיות מצויל העוע העבודות בגובה, ע טרם ביצו דבכל עובד ועומתאימים ל

 .רשיםדהמיגון והאבטחה הנ אמצעי 
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 ת אש טוהתפשמפני  נההג 58.00
      לק מתהליך הייצור אש כח  י התפשטותו מוגנים מפני כבים בפרויקט יהכל המוצרים המור   -             
יות  חנ וע"פ ה 755,921  כנדרש בת"י ןמשך זלמ ,המוצר או בתוספת, בכל צדדי המוצרשל               

 . טיחותהביועץ 
על הקבלן/ספק חלה האחריות המוחלטת להתאמת סיווג עמידות האש של החומרים     -          

ם הסופי במבנה על פי כל דרישות ודם במקוממים לתיאור בכתב הכמויות לייעהמתאי
לי  על הקבלן/ספק להמציא אישור של מכון התקנים הישרא .נים הישראלי  והתקמכבי אש 

ציפי.  מכון התקנים הישראלי יאשר אופן ספבפועל לאתר המזמין ב של החומרים שסופקו
 ל באתר שלמתאימה לחומרים המתוקנים בפועכי התעודה שהונפקה לחומר הרלוונטי אכן 

 המזמין. 
 

 רזווח מופמניעת ר 00.59
 

  בלן,ם לקולמשת יוומד להלם או שע כם ששוסששכר ההלהניח,  וד יסמפקח  ה ל יה     -
והקבלן מתחייב  המנהל לצוות על עריכת חקירה  מופרז, רשאי מניח לקבלן רווח 

כים  משבונות והמסחה , יםקס נפלמנהל, למפקח ולנציגיהם את כל ה  להמציא
ההסכם,  צוע  בבי שהיא הכרוכה כלם או לביצוע של פעולה הסכהנוגעים ל  האחרים
 יצוע החקירה. שנה לב שתידר  ,כתבן בפה וה הן בעל   אחרות, ידיעותכל  וכן לתת

 
מניח שכר ההסכם   ר, כי לפי שיקול דעתוהמפקח כתוצאה מהחקירה כאמוע קב          -

ומתקבל על  ווח הוגן  ר ןל לקב ך שיניחההסכם כשכר   תפחיו – לקבלן רווח מופרז 
ישה, כל  לפי דר החזיר,ן מתחייב לל בח, והקפקהמ י ידכפי שייקבע על  הדעת בלבד, 

ין לנכות כל סכום  כן רשאי המזמ כם מופחת כאמור. ר ההסל לשכעמבל  שקיסכום 
 ין או לגבות אותו בכל דרך אחרת. ום שיגיע לקבלן מהמזמכזה מכל סכ 

 
  וחיםבאו בחשבון הרוה דעת לפי סעיף זה, יוגן ומתקבל על וביעת רווח הלצורך ק            -

כן  מים וים דוא נבת ינהם המדבנים מטעיצעו מבחרים שים א צל קבלנובלים אהמק
 . 15%ל דקל  בהנחה שעל פי מחירון 

 
ש ודח   12 תוםל עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר עלא יהיה רשאי לצוות המפקח             -

 תקופת הבדק.  םתעודת סיו מיום מתן
 

 התוכניות/טיםפרהמ/כתב הכמויות 00.60
.מחירי  חתה איקש ם מוויהמ ו את זהם זה ימימשלות יוהתוכנ מפרט הטכני מויות הכה  כתב

ניות.אין  ,במיפרט המיוחד ובתוכם את כל המפורט בכתב הכמויותל סעיף כולליהיחידה בכ
רט  גם  ו המלא והמפויומצא את ביט ים הנ"ל  ימכ מסהמ אחדהכרח שכל פירוט המתואר ב 

    ה שהיא.מכל סיב תנו א ישמחירי היחידה לבשאר המסמכים. 
כולל   יתנו באומדן, בכתב הכמויות נ רשומותהכלל ה מן וצאללא יהכמויות ה שכל זודגש במ

 על רשימות למיניהן.אותן כמויות המבוססות 
ה  דוב ה במהלך העערכנה במבנ שת ת ויקמדושלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות  תה

 המדידה.   י פנ או בהתאם ל
 

 נים יצר ם שלפרטים ומיפרטי  100.6
             
וצרים וכו' ,של כל  המ /ריםחומות/הל העבודכת שמחיר בזאגש דמו  -   

מור  ,כוללים את כל האזהה ם וכו' ,המצוינים במיכרז/חוז היצרנים/ספקי
  יפם/ספקים ולשל היצרני חרא ךסמל מ טים/בקטלוגים ובכבפרטים/במיפר
  המזמין  או נציגו/   חמפקו הבלעדית של ה ביותר על פי החלטת ירה הדרישה המחמ

. 
 
            בוצעה על פי ן/ספק  שאכן העבודה צרהישל   ישורהקבלן א  ודה יגישהעב  מרגב -   

ורע מאחריותו  רה אישור זה לא גהיצרן/ספק.בכל מק של המיפרטים/פרטים 
 עבודה. בלן לטיב ה הקל שת עדיהבל

 
 עבודה בחום .2600

ות ם,התקנ יל החוקפי כ דה ועל רד העבות משוראול פי הנחיות והעבודות בחום יבוצעו ע
 ים. והתקנ 
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  אותדוגמ    3.600
  / ותקח דוגמאות מכל העבוד בלן לאישור המפבודות יגיש הקתחילת הע ני לפ -             

 . הגמר חומרי  / מוצרים
 

תר  י גמר וכו' מותקנים באצרים/חומרמו/תבודו ת של  עדוגמאו הקבלןן יכיו מכ - 
ת  וראופם לפי ה ת והיק ודוגמאפקח ,כמות המהאישור ל  טחבשת בצורה מושלמ

 פקח. המ
 

 לן בביצוע העבודה המאושרת. ב יתחיל הקב לאחר אישור המפקח בכת קר - 
 

,  ןת אומרומסג,  ןנגרות אומ ,  חשוףעבודות בטון גלוי/הדוגמאות יבוצעו ל - 
,  יראוו  מיזוג, אבן, עב צ, ריצופים וחיפויים, טיח, חשמל, הא תברו, םיניואלומ

גילוי  , הוטיר, שותנגי , מתועשיםאלמנטים , חרש תנגרו  ,מסגרות חרש ,מעליות
לטתו  אחרת שתידרש על פי החריהוט חוץ וכן כל דוגמא , ורגיד ,  פיתוח ,וכיבוי אש

 הבלעדית של המפקח. 
 

 ועל חשבונו.  ל ידי הקבלןזה יבוצע ע  ף יעסב ור מכל הא - 
 
 המוצרי נירוסט    400.6

 . 316מסוג  זה זה יהיו וחה במיכרז/ט סורירי הנ כל מוצ 
 
 NGS DRAWI SHOPתוכניות     .6500

 ת     ים והעבודוט לכל האלמנ SHOP DRAWINGS  ת בונו תוכניוהקבלן יכין על חש 
    יועצי  ל כח ,לאישור קפיות המוהנח  ותרישי דללא יוצא מן הכלל   על פ בפרוייקט  
וייקט צי הפר עכל יושל  ערותי ההנים על פדכו והעיונים  ל התיקכ   וע בות ביצ הפרוייקט,לר 
 יצוע העבודות.   צור ובבל הקבלן בייאישור סופי יתחי ר לאח   ופי.רקלאישורם הסעד  

 
 דות בנייה ובבטיחות בע   .6600

 בפרק ט הכללי רפיבמ  מפורטות הבטיחות ה   תושדריל כבעל חשבונו  על הקבלן לעמוד   
 ה חירי היחיד במ כללי כלולבמיפרט ה 97בפרק  ור האמ  . כלייה דות בנ בובע בטיחות – 97 
 יות. שבכתב הכמו  

 
 תכולת מחירים  70.60

)מסמך  במפרט המיוחד,(1ים )מסמך ג'דח ים הכלליים המיוור בתנאהאמ  שכל בזאתגש מוד
 רז ר כל מסמכי המיכאבשו בתקניםה,חוזת,ב ניותוכבי,רדש נמביההכללי במיפרט (,2ג'

סעיף נפרד בכתב במדדו נהנ"ל ושלא  נים במסמכיםמצוי ו הוראה הט ו/אכל פרלרבות 
ר ביצוע כמפורט  ם תוספת עבוות, לא תשולרי היחידה שבכתב הכמוייול במח הכמויות, כל 

 מסמכים הנ"ל. ב
 . ותי הכמוב  כתד בנפרסעיף  עיהם מופידות שלגבבוע אך ורקימדדו 

 
ין אם צוין ה, בבור והפעלה, חיהתקנ  , מחירי היחידה כוללים אספקה,קפהסר סלמען 

 פורש.אם לא, אלא אם צוין אחרת במ ובין ףבמפורש בסעי
 

 
 

 
 _________________     ________ ___________ ____ 

 חתימת הקבלן       תאריך 
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 חדוימ  כניט טמפר – 2-מסמך ג'
 

 מכרז/חוזה זה(מ רדפנ בלתי ה חלקהוו)המ
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 רות עפ עבוד - 01 פרק
 
 י כלל 10.01
 

 .קרקעיועץ הבהתאם לאמור בהנחיות   דות העפר יבוצעובוע 01.01.1
 

 חפירה בשטח  20.01
 

  יתרת  .ורך המבנהת הנדרשות לצאת כל העבודולות כול ההחפיר  עבודות 1.20.01
ח  השטמן   תסולק או/ ו  קחפהמ  יורהש וםבמקרם ם( תעו ודפיור )ער החפ החומ

 . סףום נולמרחק כלשהו, ללא תשל
כל מקרה גם לחציבה בסלע,  בוזה זה, מתייחס ח/הנזכר במכרז  המונח חפירה, 

 . נזכרת החציבה במפורש אם לא אף
 

  חפירה,עומק הב יה הנמצאת לת בכל סוגסילוק הפסו וללותות העפר כ ודעב 01.02.2
רבות חלקי  ל  ה,רימן החפל בזקת הללן הקב  לועלר ש דב של כל סילוקסה והרי

  טח האתר למקום שפךאל מחוץ לש קפסולת תסולכל ה  .'ו דוכ מבנים, יסודות 
   .המאושר ע"י הרשויות

ושות לפי  התמיכות הדרן את כל רה, יבצע הקבלבתמיכת החפי רךש צואם י 
ת  ורוות הקשכל ההוצא ככוללים אתידה ייחשבו המפקח ומחירי היח הוראות 

   .סודות וכד', י ניםבחלקי מות רב ל ,נ"לות הכיתמל
 

ת גישוש לגילוי  ונוסף, חפירתשלום   לן, ללאהקב עיבצהחפירה,   ביצועלפני  01.02.3
כל   .וואי החפירהתשהוא ב  מכל סוגים תת קרקעי ים מבנ אורות כבלים או צנ
  קפןוהי יקומן  מחפירות, הצורך ב  . וידי הקבלן ועל חשבונ תוקן על נזק שיגרם י

 . ת הביצוע ובמהלכןילתח  יקח לפנמפם הם עתאוו ב עבקי
 

במפרט   פורטמהעבודה כ  ש, תבוצעלעומק הנדר  תקרה של חפירה מתחמב 01.02.4
 . לליהכ

 
 פירהעודפי ח 30.10

 . ללא תשלום נוסף האתרץ לתחום קום שפך מותר מחומ חקו לה יורכל עודפי החפיר  
לן  קבל  תון רשאי להורמי ן והמזמיזהמוש רכ  ינםהם  עיומצכר ה, כורר חול החפימודגש ש 

מילוי ו/או לערימות   לשטחי לן להעבירבקנו לדרוש מהר מיו ת חומר החפירה ולאחיין אלמ
 .שיורה במפקחמקומות באתר, ב

 . ן ועל חשבונוק מהאתר ע"י הקבללויסו  פסולת חומר שיפסל ייחשב כ  
 
   ריםומחימדידה אופני  40.01
 

 להלן: את הנאמר  גם םי רי יכללו המחילרט הכל המפל ש  01 קרבפ מרנאל  ףוסנב 01.04.1
פירוקים  עבודות ה עאחר ביצול הקרקע יים של פנפלסת מוי תוכנהכנת  .א

  ושמשיר  ח ואשלאישור המפק ווגש יש ,ה כללית בשטחוע חפיר ולאחר ביצ
  .י הכלליותחפירה והמילומויות לעבודות הבסיס למדידת הכ

  תומות ו/או בשכבמר בערהחו   רויזפ , תכבובשק הוד מ ,רי חוזמילו  .ב
החפורה ו/או   עודפי האדמהרחקת וכן ה שיורה המפקח ניםומות שומקב

בלה למרחק  תר, כולל ההושפך מו מתאימה לצורכי מילוי, לאתר  השאינ
לא ימדד ולא ישולם   .תל הרשויות הנדרשומים לכהתשלווכל   שהוכל

 .תרהא  שטחוץ למחל ר אהעפ עודפי הפסולת ו   עבור סילוקבנפרד 
ל  יה לכי, פינוי הפסולת יהמפרט הכללבר מואלבניגוד בזאת שמודגש  

 . ריא כל תוספת מחלל  ,שהוא מרחק
 . דרשחפירות גישוש ככל שיי .ג
 . י יועץ הקרקעכל הנדרש ע" .ד
 
לם  לא ישו .םעבודת ידייכל ציוד ולותקפים ל  ו אחידיםילוי יהיפירה והמ י החירמח 01.04.2

רבת  , בקהמפקח ותישרד יים, בהתאם לדודה ביהעבע  צויר ב עבו  סףנו  וםשלתכל 
רבת חלקי מבנה  קים, במקעיים קיירק-מתקנים תת רואה,מתקני חשמל, תב

ס"מ  ה  20-30 -ב ת הביסוסלהגיע לתשתי מבנה בהם יש כל סוגיקיימים וכן ב
  .הדפנות חפירולם כל תוספת עבור תמיכת תש  לא .האחרונים



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    28  

ים  הנקוב ידה היח ישנה את מחירי רה לא  פיח ה ךורלצ ן קבלה  משישתבו  הציודסוג  
 .דת ידייםת עבובכתב הכמויות, לרבו

 
   המדידה 3.40.10

עפר יחושבו  שטחי עבודות הנו ייהכללי, דהמפרט דות החפירה ימדדו בהתאם לבוע 
 . פירהתחתית הח לשי היטל אופקי פל
הרחבות לתעלה, דפנות  , דרונותומ יםוע פיש  עבורת ספתו כל שולםת לא 

 . בו"יכות, מרווחי עבודה ו סוניאלכ
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 באתר  קת בטון יצועבודו - 02פרק 
 
 כללי  10.02
 

 בטון סוגי ה 1.10.02
  בטוןאחרת יהיה ה ה שלא נאמרמקר כל בתכניות, ב סוגי הבטון יהיו לפי המפורט  

   .30-ב מסוג
   .בטון מוכן ג למ"קק" 150  טצמנשל  ית ערהמזות יה הכמ תהון רזה  עבור בט 

 
 רה קי בתנא 2.10.02

 .נהבהבטון במ לכל סוגייהיו טובים   יםשרתנאי הבקרה הנד 
 
 ציקה ת ליהכנו 3.10.02

ש לנקוט  ן יל כל הבטון, וע ם יש למנוע התקשרות מהירה שרב וחובימי ש 
י  , כדתויקיצ אחר מיד ל של המים, ידות מהירה י התאי ן מפנהבטו מצעים להגנת  בא
 . יתטקה פלס סדיע נו מל
מוקדם של   וריש ס, אלא באוזילצמע'  30 ה העולה עלרטורלא תורשה יציקה בטמפ 

 . המפקח
 . עלות הבטון, לפני יציקת הבטוןורות ות לקירות, קשרוולים יוכנסו   
  משך זמן, יאוטמו לם וכו'פה, מרזבימחסומי רצז, יקויזרי הנאב  ות,ות הצינור צוק 
 . ציקהיה
יבים במיקום  ויצ  מרווחים מתועשים מתאימיםי חתך ע"ב  יוןהז  של ומוקמיח  טובי 

 . ע בתכניותבשנק ובמפלס
 
 ק הבטוניםזבדיקת חו 4.10.02

  לפני יציקתובעמודים, הבטונים בקורות מבטון  את טיב כיחלן להועל הקב 
  על  תעודות ו להמציאיום, עלי   28 בטון כעבורק החוזעודות על באם אין ת  .רהתקה
  70%-להגיע לב  ייח .ימים 7ם, החוזק לאחר  מיי 7רי  אחים מוד בע טוןבה זקחו

  רהתקקת היצישר א תנאי זה, תאולרק במידה ויתמ  .םו י  28ש אחרי  והדר  מהחוזק
 . ת והעמודיםהקורומעל 

 
 . קעת יועץ הקרחיו להניחס לן להתי על הקב 02.01.5

 
 סות פט 20.02
 

 . פקחם המ ום עתאב ים,חדשה, ו מפלד א/ו  םידינה מלבי ונים תעשניות לבט תבה 02.02.1
 . 904ס'  מי ל אלדרישות התקן הישר  התאםטפסים יבוצעו בה 
לקירות תבוצע   תהתבניו סגירת י וכמפורט במפרט הכלל ב התבניות ייעשה צועי 

 . ליל רט הכבמפמפורט על ידי ברגי פלדה כ
 

  וןטהב קבלתם לשים רושסים הדת הטפ מערכאי לתכנון  אחרהקבלן יהיה  02.02.2
קדם של  שורו המו טעון אי  תכנון זה .הנתונים בתכניותדים ובממה צורב

תו  ריואחר את הקבלן מהתכנון משחר ראישו  ןריכל, אך איאדהוהמהנדס  
  טך היציקה, הריטוהבטון במהל בלעדית לעמידות מערכת הטפסים בלחץה

 . שהםובפני מאמצים כל
 

ת לפי אישור  ובמקומ רק  נהשיע, ת הנדסהמ י ע"  ינהם תורש באיציקה, הפסקות   02.02.3
   .המהנדס

ציוד וכל  הזמן, העזר, תוספת ה  יר קה, חומסקת יציורות להפודות הקשכל העב  
היחידה   ם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירינאי קה,ציור להפסקת היהקש
   .ב הכמויותוכת

י  גב ל ורטמפ  תכנון יציקה עם שה להפסקותדרישבועות מראש, ה 6גיש  לן יבהק 
   .ור המהנדסש ם, לאיצעימוה  םרטיהפ

 
של תקרה עד להתקשות   תוכאין לפרק תמי   רט הכלליאמור במפבנוסף ל  02.02.4

יצוע  קצב הב  .נדסהמה ללא קבלת אישורה השניה מעליה תקרשל ה פית הסו
  ת אתחלקי שיש לתמוך מןומשך הז  והקומות ת התמיכותבע את כמויק

   .הנדסמידי ה  על שראותות  והכמה יט הש -ת התקרו
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ן  ו טבהש יהבטון בתנא   רה שלמהיות הכניס ערבים בבטון להתקשהקבלן רשאי ל 02.02.5

   .לא יאבד מחוזקו
 
 לק חבטון ון בגמר טבת יציק 30.02
 

ר הוגדרו  אלמנטים אשכן לצביעה, למעט ובגמר בטון חלק, מיהיו טונים  כל הב 02.03.1
 . באה יףע בס כמפורט, שוףן חו כבטווגדר או י/ו
ר,  ת אויועו א ב ן נקיים חלקים וישרים ללק התבניות יתקבלו פני בטו פירו אחרי 

כזו  תהיה  ני הבטון ת פחלקו .חצץ וללא בליטות וחריצים יס יכו  ףברזל חשו
רך  צו כל לעשות זאת ללאפני הבטון הוא יוה לצבוע את ם המזמין ירצשא

ן  הקבל ע בצים קישימ  יםרשנדה  מותמקוב .ר"גב" ו נת" א מלוי "מתק  בשכבת
 . גלים מתאימיםסר
ט  פרמב ן אחרתילי פרט עם צוכל ט הבמפר יבוצע בהתאם לאמור לק הבטון הח 

 . ותאו בתכנילהלן ו/המיוחד לעיל ו
 

טורי מחט אשר יוחדר  ות ובריברציה קלה באמצעתתבצע עם ו  טוןת הביציק 02.03.2
הכות על  ן יש לכמו כ .שרידשי י כפת כמוב  ,להלןם ם המתוארידי המשפכידלצ

  לתוך טוןהב  ירה מלאה שלכל זמן היציקה להבטחת חדהתבניות בפטישי גומי ב
 . בהוג הלכל   פיגום עבודה  ןתקיו ך, לשם כתהתבני

ר  ו מקומאות  יהיה הצמנט ,מים הנמוכהישתמש בבטון עם מנת ה  בלןהק 
  .טיםגר גן האיו ל ניק חד עבמיופיד קיהקבלן   .ומאותו משלוח

 
"  דרש הקבלן להכין "חלונותמרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נכנסת הרך הוצל 02.03.3

ן  יותר בימטר לכל ה 4.0של  םים אופקי יבמרחק קירותל הי שבצד הפנימ
 . ות""החלונ 

 
ם  יחס"מ במרוו 60באורך של  אנכי קת קטע קיר, משפך ילפני כל יציש להרכיב  02.03.4

ומי של המשאבה  גינור הל צשחיו האל כים שפמ דרך ,רמט 4.0עולים על שאינם 
ן טרי  ויותז בט   שלאיח הבט זאת כדי לל כ .לפני הבטון שכבר נוצקויורד עד קרוב 

נור  נת להבטיח את חדירת צימל ע .יציקהה ון שלות בחלק העליהתבני לע
תך  בצינור בח על הקבלן להשתמש .של הקירות  רשתות זיון 2בין המשאבה 

 . םרוניאחה ריםטמה 4-5-ב לי אוב
 

  .של התבניות SHOP DRAWINGS)לאישור תכניות ביצוע )  יגיש  הקבלן 02.03.5
הנקזים   בנית,התשיטת קשירת  סרים,ייות, הספ חכל הלו יקוםו מכללהתכניות י

 . ני הבטוןט אחר הנראה על פ אלמנ וכל
 

  לכ יהאדרר  ום ובאישויקבעו בתא  השלבים -וצע בשלבים יציקה תב במידה וה 02.03.6
ל חשבונו  ישור המהנדס והאדריכל ויבצע עאכנית לש תגיי  ןלקב ה .סנדמה וה

 . סרגלי הפרדה
 

  ות,בת התבני רכשל ה ל שלב קורת בכל לביכיאת האדר ת הקבלן להזמין ריובאח 02.03.7
 . זיוןוחד לפני הרכבת הובמי

 
ם לש  .במקוםהתבניות   תכל יאשר סופית אלאחר שהאדרי  היציקה תבוצע 02.03.8

סוג  ום מרחיקים )ספייסרים( בטון )מלן במקהקב רציית ותבני מהן זיו ה תרחקה
  -ום ומיני ל אקשירה מ חוטי םיות עלסט ם פתבניות ביציבטון ליציקה( יצוק ב 

  .סי.וי. פי-במרחיקים מ  לופין יותר שימושו לחיל את האדריכוהנחיו לפי פרט
 . יאושרו ע"י האדריכלטיים שסטנדר

 
 . ותכני תום להתאים ב זירפם ט יצים חרע ה תהיהציקהי 02.03.9

 
ות  לוחין ת הרווחים ברזל או במוטות עץ לקביעהקבלן לא ישתמש בחוטי ב 02.03.10

שיטה  לן בהקבישתמש  וטי ברזל למניעת השימוש בח .םלקשירת ופסות אהט
הטפסות באמצעות מוטות   את יתן לחבר ולקשור לפיה נמהנדס  ע"י ה מאושרת

 . םופישח  םטוניב לשימוש ב חה מיוחדיםמתי
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ידי הקבלן לאחר  מהשימוש במוטות אלה יסתמו על   הכתוצאגרמים הנים החור  
   .צמנט 2.5חול   1יחס ט בצמנטפסות בטיט פירוק ה

 
 . ל הבטוניםלסדרי היציקה ש נית מופלן של הקב ת ב מיוחדתשומת ל 02.03.11

  בטון על פני ה מנע נזילותתיאטמו בשיטה ש  לקיר בטון יצוקטפסות הנצמדים ה 
   .י טבול בחומר ביטומניפוגמי סטום בגו י: אוק, כגוןבר יצשכ
   .סדהמהנ של שביעות רצונול ותס י פירוק הטפהבטונים ינוקו מיד אחרפני   

 
לבטון  במקום החיבור   התרחבות הטפסות  מנועל  עיםבאמצ לנקוט קבלןעל ה 02.03.12

   .ודםשנוצק ק
 

פגיעה  ל  מכ והגן עלי ל  ן להקב  על ראש  מוגמר מהווה שטח חלק כל שטח מבטון 02.03.13
 . ם מאושרים על ידי המהנדסמצעיאב

 
ח,  ק פיעות רצונו של המב שליהיו   אוון הבטון לוג  ורההטקסט ,בטוןבמידה ופני ה 02.03.14

 .יכל יידרש מהאדר  כל ציפוי אשרחשבונו,  ל ע ן,יבצע הקבל 
 
 ותקלדיוק היצי   מיוחדתדרישה  50.20

 
של אנכיותם   דיוק מרבי רשנדועמודים  רות קיכי ל חשבוןבלקחת  ןעל הקבל  02.05.1

וק את  לבדבלן  הק על  .ורה אחרתבות של כל צ האופקי ולרט, פילוסם וחל המ
ת מכשירי מדידה  בעזר  הטפסות  ן הרכבתמזב  וס הנדרשילהפת  וא דות מיה

 . ךד מוסמבאמצעות מוד)תיאודוליט וכד'( מדויקים 
 

לא  תקבלת למעשה לבין המידה המ  יתומינלדה הנ יבין המ הסטייה  ת שהיאהסיבול 02.05.2
 .1 טבלה מס', 789בת"י  הדרגותטבלת   לפי 6גה תעלה על דר

 
בטון כמוגדר  למנטי הילת אה לפסעיל וה  יל תהולעת רו גדהמוות דריש ידה במע אי 02.05.3

הריסת  כגון  וזמן שיגרמ  ו הפסדיאות ו/אההוצכל   .המפרט הכללי בסעיף ב' של 
ירות יהיו על  המפולס של הק הנדרשת, הישר וה ש ברמם מחדתויציק םהאלמנטי

 . ןנו של הקבלחשבו
 
 ו'בוטנים וכם מימנטאל חורים, חריצים, שרוולים, 60.02
 

את מיקומם  קבלן לברר ולוודא יציקה על ה במפרט הכללי לפני כל מורבנוסף לא 02.06.1
   .ושרוולים חריצים של אביזרים,מדויק ה
ר בכתב  ת ולקבל אישומערכויות הדוק את תוכנ לן לבל הקבהיה עי  םברורילצורך ה 

   .דרשות להםכי בוצעו כל ההכנות הנת צעי המערכוממב
בתכניות  הדרושות יופיעו  וההכנות הסידוריםכל ח שההכר  מן ןיא ת שבזא דגשמו 

האדריכלות  רכות ועת תכניות המק גם אהקבלן לבדו נסטרוקציה ולכן עלהקו
 .ותם בכתב מהמהנדסרוש איו לדעל  יותנכ רות תובמידה וחס

עם  יברר צים וכו' ו ת של כל החורים, שרוולים, חריתכני יכין הקבלןלפני כל יציקה   
בורם את  בודתם כדי להכין עורים בעטים הקשרהפ  בר את כל בדם עינוגל הכ

   .רשהנד
 

  םך תאועסיק באתר מהנדס לצורקבלן יהאי החוזה,  ישות תנרוע מדר י לגמבל 02.06.2
מפורטת  נית תוכ  ס יכיןהמהנד  .ות הנדרשותשרוולים וכל ההכנרים, ת, חורכוהמע

  יקתקשור ביצה כלו  מיםפי ר, אפי עזיצים, משקושל החורים, שרוולים, חר 
   .ביצועהנדס לפני ההתכנית תועבר לאישור המ  .הבטונים

   .ה הנ"ל תחול על הקבלןפורמצי נ תאום וריכוז האיל ות כל האחרי מכל מקום 
בלן, מכל  וצע ע"י הקביות המערכות ולא מופיע באחת מתוכנפתח ה עבר ו חור, מ  לכ 
לפי   םונייסור הבט נ  אוו/וח  קידע"י ציקה  לן לאחר היצע ע"י הקב יבה שהיא, יבוס
  ך תהיינה עלהוצאות הכרוכות בככל ה .יהלוםפקח בשימוש במסור חיות המהנ

 . הקבלן  חשבון
 
 רהאשפ 70.02
 

ת האשפרה  צע אן לבעל הקבל 0205פרק  לי תתהכל רטפמ מור בבנוסף לא 02.07.1
   .האקליםימה לתנאי המתא
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  תאדותם החוסז חומר שותי ה, ציקהי מיוםימים  7ם חלפו רט, על כל השטחים 02.07.2

   .צבעוני" CURING-COMPOUNDמתוך הבטון "  המים
ת  ים בעתיד )שטחי הפסקוהאלמנט  לשטחי התחברות חסתתיי ו אינה מהוראה ז  

ון  ת משטח הבטי שכבות ולהחזיק איריעות יוטה בשת   לפרוסם יש ליה( ע הקיצי
  .ימים 7שך רטוב למ

   .CURING COMPOUNDז להתיאין  פסקת יציקהעל משטחי ה 
 

ים  ימים נוספ  18ים וייובשו במשך ימ  10במשך  קרקעיים יאושפרו-ת התתירוהק 02.07.3
 . ותלפח

יטומני, חומר  טום בצע אייהם יבולרות ע רה בקיימוש בחומר אשפיהיה שו במידה  
 GS-474בסיס ביטומן כגון היות על , צריך לCURING COMPOUNDפרה האש

 .למ"ר ר'ג 500-כ  ר שלבשיעו 9ASTM-C30ת אם לדרישתוו
 

   .אשפרהה ולביצוע השיהיה אחראי לבקר  קצועי מיוחדהקבלן ימנה עובד מ 02.07.4
 
 פסקת יציקה קים עקב המישוע צבי 80.02

 
  או עמודים,ין בקורות בבטונים חשופים וביקה ברצון הקבלן, בין ות יצהפסק 02.08.1

 .ח המפק  חייבות באישורו של 
הפסקת יציקה חלות על הקבלן   ם עקב יע מישקצובי  הכללירט במפ לאמורבנוסף  
 .קחרש לכך אישור המפדונ

 
קה  יצי שלבי ל כך שישנם ע ם ואשר התכניות מורותבשלבי קבכל אלמנט הניצו 02.08.2
ב מאוחר לזה שנוצק קודם  שלון שיוצק בן הבטחיבור מלא בישים הדור וספיםנ

 . קהת היציקורי הפסשאי  הלן לגביול ל עי ת לתנונחיות הניל בהתאם להלכן יטופ
 אשון: רה של השלב ההיציק ת בעת הפסקתצוע הפעולות הבאויהקבלן יקפיד על ב  02.08.3

 . ןו טי הבשמן טפסות מפנהרחקת מי הצמנט או  -
ל עוד הבטון  כרזל וכו', ן מברשות בגו, כמצעים מכנייםן באהבטו יספוסח -

כולל   תו טרי,והי  כנ"ל בעתן טוהבפס חוס מידה ולא נקוי חול בטרי ו/או ב
  ומריםכל הח סילוק .קת היציקהסכל הזיון הבולט מעל קו הפ  קוינ

 .נ"לורדו כ ה ים וחומרים שרופפ
ויבושם   ציקהני הישעה פ ים כפעמ מספרון המחוספסים הרטבת פני הבט  -

 . ע הכהה של הבטוןמות הצבקה עד להעלהיצי לפני 
 

 
 קופיםן משביטו 90.02

 קתי לות, בעת יצאדריכ  נים בתכניותמסומ כל סוג שהם, שקופים מהמש  יש לבטן את כל 
קוף,  שמידות המש  הביטון, כך על המשקופים בעתהקבלן להגן ל  ע  .ות, קורות ועמודיםקיר
 . רו בקפדנותף יישמו ק המש ף וגמרוק לוון המשג

 
 דים יוחם מבבטונישימוש  10.20

 , ישביסודות וכדו'ן עבים בטו הידרציה באלמנטי   עקב חום  מית כגוןטר יקהעת סדלמני  
במקומות  6, " 5שקיעה " מיקה )ללא פוליה(, עםטון ב :יוחדים כגוןונים מ להשתמש בבט

  פחם ועם מנת מים צמנט רבאפ ה עשיר קימניעת סד ן או בטון מיוחד לבהם יש צפיפות זיו 
  קול דעתו של הקבלןעפ"י שיאחרים  םצעיו/או אמ זריייסלסטפרפשימוש בסונמוכה תוך 

 . פקחע"י המבטון מאושר לוג כח בכתב מטכנויעוץ מוובי
 
 ןזיות הדפל 11.02
 

  פלדה מצולעתים/יכ רתים  וטות פלדה עגולים רגילהיו מהזיון י   מוטות   02.11.1
  לדרישות דה תתאיםפלה  .כמצוין בתכניות ות,כ תמרו  ת פלדהות רתיכה/רש

ל  ופקו מכשיס  מוטות הפלדה .ת שהןל סטיוללא כ  יםני כליים העדראישה  ניםהתק
 . טישרים בהחל ופקוסוג שהוא יס 

 
המשמשים "קוצים" העולים  הזיון   מוטות  מיקום קפיד במיוחד עלן להבל קעל ה   02.11.2

 . מפלס התקרות מעל
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  וראישו לבלן שיוגשטות ע"י הקררשימות ברזל מפו הכנת ולליםירים כחמה   02.11.3
כנן לא יספק  מין/המתהמז  על הקבלן לקחת בחשבון כי .חשבנותתך ה יקה לצורבדו
 . חשבונו מות הוא באחריותו ועלהרשית  נהנושא של הכד וכל  ת ברזל בנפרשימור

 
ת שונים  ומ במקולזיון   הוטות פלדבור עם חפיפה של מ במידה ויהיה צורך בחי   02.11.4

תכנן  ישור המא ון בורים טעחיי שנין ק ב יהיה המרחבתכניות,   םנימאלה המצוי
יסור  חל א -ראות המפקח  י הום לסירוגין לפ החיבורימיד  אופן כללי ייעשו תוב

לא יבוצעו ריתוכים   -רכה  והן לצורך הא  ברזל, הן לצורך חפייהתוך רילמוחלט  
 .תרבא
  12-מיו גדולים  הם אורכי המוטות יסוימימות ממקוי בכ  ת בחשבוןעל הקבלן לקח 

כי לא   צעתוחת בחשבון במחיר העליו לק מ"מ,   25טר ם מעל קו לידוג  ריםבקטמ' ו
 .ת על כךיוחדתשולם תוספת מ

   .מןיון בזידע את ספקי מוטות הזולי  אםתהקבלן להיערך בהל ע 
 

ים ליציקה  כיהשי הזיון תו " של מוטהקפיד שכל "הקוציםלפני כל יציקה יש ל   02.11.5
 . ראחוך לכל ץ בטון ומנקיים ממי ויהי   הקודמת

 
ם  ישוללא ימדדו ולא השונים טים  קה ו"ברזל רץ" באלמנל חלו ת ברזיפוחפ   02.11.6

 . במפרט הכללימפורט בעבורן, כ
 

ק וכמותם  פלסטייצור חרושתי כגון אביזרים מו סטנדרטים מישומרי המרחק יהי    02.11.7
 . טון בכל השטחוי הבת כיסיח א בט ישה במרחק תהי

 
  -קום ברזל קשירה  יכה במלדה רת מפות מרותכ ות שתר צרליילן הקביבקש  באם   02.11.8
צורך  ה היי  םבא .בלןיות ע"ח הקהפרש העלו .לכך ת אישור המפקחהקבלן אקבל י

 . ול על הקבלןח ם תוייעלות השינ י התכניות,בשינו 
 
 יםי מדידה מיוחד פנאו 302.1

 
 ן: ט להלר פוהמגם את  ידה כולליםחי ט הכללי מחירי הבמפר לאמורבנוסף  02.12.1

נופים  בות מם לרן בטפסים בכל הגבהיוהזיו  הבטון  תשימות  הובל א.
 מיוחדים. 

 ם. היכות למיני כל התמ וביצוע כנון ת ב.
ט  קה בין האלמנטים השונים כמפורלהפסקת היצי כל הפעולות המיוחדות  .ג

 . לעיל
 ים כמפורט לעיל. מוספ לרבות וחדיםימ ים ש בבטונשימו ד.
אחרת  אם צוין  וכד', אלא   םמיי ים, אפ ומ, קיט תטולייצים, בעיצוב חר  ה.

 ות. בכתב הכמוי
ות )מע'  רכמע התוכניות  נדרש לפיווים וכד' כים,  נסת ברגים, עוגנהכ ו.

ו לפי הוראות  , תקשורת, מיזוג אויר וכו'( אוביוב, חשמלאינסטלציה מים 
 פקח. המ

 ם הנדרשים.מנטיהאל לנים לכו געי ז.
ים, צנרת  תעלות, כבל ,תבור דלתוע יניהםמל  יםם והחורע כל הפתחיוצבי ח.

ם  ו הדרושיו בתכניות אידרש ות ושקעים כפי שהמגרע ים,  כו', וכן החריצו
קת כל הפתחים  ובדי תיאום לרבות  ת הגמר והמערכות.דובועלביצוע  
סידור   ן וכןהמזמי י "מועסקים ע אשר קבלני המשנהברים של כל והמע

  תכושים למעררוים הדט ריהפשל כל   לפני היציקה  וחיזוק לטפסות
 עיגונם בבטון.  נות לע הכאשר יש לעגנם או לבצגמר וועבודות ה

 בטון לפני יציקתו.ה ותי ם בתוך תבנת מי גשצינורו ביעתק ט.
 ברזל. רשימות כנת ה י.
 . תרתהסטייה המובטון החורגים מ סיתות וסילוק עודפי יא.
 ון כמפורט לעיל.ת הבטאשפר יב.
 ע. ץ הקרקועיות יח הנל ש בהתאםכל הנדר יג. 

 .  שיפה לפי תקןר דרגת חעבו קבלןתהיה תוספת תשלום ל אל .יד        
נה נמדדת  ינואייבים את ביצועה יות מח כנתט ו/או הראשר המפ כל עבודה .וט

 .בנפרד בסעיפי כתב הכמויות 
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  יקוןת  כלבות רש לרבכל שטח שייד קלבטון חשטחי יצירת  םמחירי היחידה כוללי 02.13.2
  חהמפק  יות ויה ממנו, בהתאם להנח צפ החלקות ה  א השיג אתשל טון בברש נד

 וכמפורט לעיל. 
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 הני עבודות ב - 04רק פ
   
 הבלוקים סוגי   10.04

לים  בלוקי בטון חלו ,  ם לבניהגי הבלוקיוס ם יהיו אחרת במסמכי ההסכה  בהיעדר כל דריש 
 . סוג א' 5י " מתאימים לתהישראלי ה יםקנת ה כוןל מש תקן  עלי תוב
 .ו מראש ע"י המפקחים יאושרוג הבלוק מקור וס  

 
 . המפקח ולקבל את אישור ת  אחבנות שורת בלוקים ש לות י רבנית הקיתחלת ה ני לפ 04.02

 
ל,  ביב ללוחות חשמ ם, מסו קבלנים אחריא נה למערכות,עם קבלני מש  יהתאום הבנ  04.03

ת  ות השונותיאום עם קבלני המערכ י התקדמות וע בשלבים לפצ תבו, כו'ם ורימעב נורות,צי
 .מערכות לתאוםן  בלשל מהנדס הקהנחיות מפורטות  ועל פי

לות קיימות, תע הבניה לצנרת או ל תותאם עבודות הבניה, נילפ והצינורות יבוצעו במקרה  
 . וד מתאימיםהחריצים וביד מילוי   ל דה עתוך הקפ

ים יש להכין פתחים מתאימ דות הבניה, צעו אחרי עבו יבו תו עלהת  אוות רוהצינורה מקב 
 . הנדרשים לוקים לפי הגדליםסיתות בבו/או 

 
ה  יורלתקרת הבטון, אלא אם ובה המבנה, עד ג כלהפנימיות, ייבנו לות מחיצהת ו הקירוכל  04.04

 . המפקחאחרת 
 

 . 1523ם לנדרש בת"י בוצעו בהתא הבניה י   תועבוד 04.05
בחדרים  חגורות מתחת למחיצות .466ם לת"י יבוצעו בהתא יותנכוא  יותפקת אוחגורו  

 . איטוםה טיו בהתאם לפרבספי דלתות יבוצע רטובים ו
כין  י  במידה והקבלן לא .לקורותלתקרה, לעמודים ו , ו ע"י קוצים לרצפהת יעוגנוהחגור  

  קדחושי 466בת"י בקוטר המפורט  לבצע קוצים יה עליו ה ייקה, קוצים בשעת היצ
 .דבק אפוקסי לכולם נטיאלמל

 
 י מדידה מיוחדיםפנ או 60.04

 רטאת המפו וללים גםידה כ יחה  מכרז, מחיריהכללי ובמסמכי ה ור במפרטנוסף לאמב 
 להלן: 

  םיות זיון כנדרש, קוצ( לרבו'וכ  , שטרבותקיות, אנכיותלמיניהם )אופ  תרוגוכל הח .א
 . יםחפתה  לכ יכויטו, בנ מ"ר ניימדד ב הכל  .'כוו  עם דבק אפוקסי

 . פיםביטון משקו .ב
 . עוגלה במ בני .ג
 .עה לתקרת הבטוןאינה מגיוכה אשר בניה נמ .ד
  נה נמדדת בנפרדינואייבים את ביצועה ח כניות מתט ו/או הרהמפ שרא כל עבודה .ה

 . בסעיפי כתב הכמויות
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 עבודות איטום - 05 קרפ
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 גרות אומן ומסגרות פלדהעבודות נ - 06פרק 
 
 לי כל 10.06
 

על   .טים ולדרישות התקניםפרלמתכניות,  בכל ל יתאימורות  גסמ הו ות רהנגפרטי  06.01.1
הכללי   מפרטב 06.02עיף אם לס תהמנטים בת ייצור לכל האל ניווכ הקבלן להכין ת

    מסגרותות/נגראלמנטי האיטום של   יטר ית פבורל , חהמפק  אישור  ולקבל את 
 . תקניםמו ן בהם הם לבין חלקי הבניי  נגרות/מסגרותין אלמנטי ה בו

 
מכל  אב טיפוס הקבלן באתר הכללי, ירכיב ר  הייצו, לפני מפקחאישור ה חראל 06.01.2

בהתאם   ,ל חלקיו לאישור המפקחגמור על כח, קמוצרים, לפי בחירת המפ קבוצת
פני  ת הכללית לייצור הכמוב  יתחיל לא לן הקב .ליהכל  ט במפר 06.01.06עיף  לס

 . הדוגמאותקבלת אישור 
 

  .ה בהםנע כל פגיעשתימ באופןו נו ויישמרבבנין יוג ו בכורי  וסנו א שיאוח םימוצר 06.01.3
  .טרה אחרתמים או לכל מוחיזוק פיגת או חלונות ל דלתו  אין להשתמש במרכבי 

 . חשבונולן על י הקבוחלפו ע" י  ואוקנו  ית  פגומיםאו  לקים שימצמוצרים או ח
 

  .מ"מ  2 לש מזערי ובי עב  FE 37לדה וריהם יבוצעו מפמוצרי פלדה על כל חיב 06.01.4
 .רתכים מומחים בוצעו ע"יבד ויים בלמלי יהיו חש  ריתוכים

 . יד וחלקלקבלת שטח אח ראה והוא יושחז עד יד במיה אחהריתוך יה  
 

אות,  לדוגמ המפקח  קדם שלור מוחייב באיש תוומסגרות נגר  בודות ול לע הפרזכל  06.01.5
 . ע"י הקבלן ופקוחת מכל סוג, שיס א

 
רט  במפ 19בפרק ורט וכמפ 918אם לת"י ונים בהתלווגמו  יהיפלדה הרי  צומ כל 06.01.6

לעמוד   ם ועל הגלווןינמצא בסביבת ן כי האתר  בחשבועל הקבלן לקחת   .הכללי
 . בתנאים אלו

 
   .צבע בלבדתיקוני  וצעור יבאתב .יםהם צבועכש  רתעו לאיגימוצרים ה כל 06.01.7

 
 רב מפתח  20.06

סטיות  ת אקודלתו ש,, דלתות אות, דלתותרגסמ, ותרנג  - וגיםס הל לל כ)כו מנעולי הדלתות 
כמו   .ה במבנ הדלתות   לקי מותאם לכ -( של קוד MASTER KEY( יותאמו לרב מפתח )וכו'

 . חהמפק ת ויתאם להנח משנה בה יאזור כן, יקבעו 
 .ינו נמדד בנפרדוא תותהדלמחירי כלול במפתח מחיר הרב  

 
 דלתות אש  30.06

 .שהדלת הורכבהחר לא  יםומכון התקנ  שור היצרןיא בון תק תו לי בע וי הי  האש לתות כל ד 
ואינה נמדדת מחיר היחידה  בולה יקונים הדרושים, כלות התעלות בדיקת הדלתות, לרב

 . בנפרד
 
 ותאטימ 40.60

לתות  החלונות והד   ין אגפירוח, ב אבק ו גשמים,רת מי י חדימלאה בפנת  ומח אטיבטייש לה 
לים מאחורי  חלה  .יםתחן חשפי הפלבנים לבי מה  ןבין, כמו כם, ו הי בנן מללבי  החיצוניות,

 .דה ימולאו בטון אטוםפח פללבנים הלחוצים והעשויים מהמ
ו  , ייאטמהדפללי  ופירכבים מפרלבנים המון חשפי הפתחים לבין המ ווחים, שבי מרה 
  תעובאמצ ח וו מר המסטיק לתוך היש לדחוס את    .רוגוון מאושפידי ממין ול פוליס יקמסטב

 . כפי שיידרשע, או מושקיחול  ישק כחל את המלכ גם  זו, וכן  הרמטד ל מיוח אקדח
 
 ה ומחיריםמדיד אופני 50.06

 
  בודותהע ללו גם אתט הכללי מחירי היחידה השונים יכ אמור במפרל  ףסבנו 06.05.1

 לן: ות להרט פומה
מילוי מלבני הפלדה  קירות בטון לרבות צות ו במחי משקופיםביטון ה .א

 . נםועיגו  בטוןב (ם)משקופי
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ים בבטון בתאם לפרטים  נים מעוגנ לרבות זוית  דרשיםקים הנחיזוה לכ .ב
 . ולרשימות

עות  קים ופגימית, כנגד מזי ה פיזית, כיעיעל כל העבודות בפני פג   הגנה .ג
 . אחרות

בדיקת דלתות  לרבות   921י  ע"פ ת"י אש  ת בפנדומיעל  הנדרשול  כל הטיפ .ד
 .התיקונים הדרושיםכולל   אש

 .טיםידרנונות ה ר ואלתות ת על דרשודהנ כתובותה כל .ה
 . ריםת לרבות תיאום עם הקבלנים האחלתות מבוקרוכל הנדרש לד .ו
 .פקחלאישור המדוגמאות ה ונק תוכניות ייצור והת הכנת .ז
,התאמת  בטון/בנייה  השלמות,תאמההה החציבה,כל עבודות הסיתות,   .ח

  תהרכב ות ב, הקשורוכיו"ב למידות האלמנטים ימיםם הקיהפתחימידות  
ן  וכ  מידות הפתחיםמאי התאמת  ים, אשר נובע רותמסגוהנגרות חלקי ה

  ע ,בטון,צבנייהכגון תיקוני ריצוף,טיח,בהנידרשים  התיקונים כלביצוע  גם
 . וכו'

 . גילוון וצביעה .ט
יות  ן,יד מחזירי שמ   בותלר  ת והמסגרותש ברשימת הנגרו כל הפרזול כנדר .י

 ' וכו  עותאצב,מגיני עצוריםמי סגירה,מבהלה,מתא
 .מסטרקי י( וג'נרלרקיאסט)ממפתח  עול רבנמ .יא
בשאר  נגישות וח ו"קה,בדסטי וק הבטיחות,בדו"ח א"ח בד המפורט כל .יב

 ו"ת היועצים חדו
במפורש  גם אם לא צוין   במפרט המצורף לרשימותת וו ברשימור האמכל  .יג

 . ויותבכתב הכמ
 י הנגרות/מסגרות למנטומושלם של א מוחלט  איטום  .יד
  ןי חלקי הבני יןלבת  וגרת/מסנגרוי המנטלאבין   שלםאיטום מוחלט ומו .טו

 . בהם הם מותקניםמכל סוג השונים 
 סגרות נגרות/מה  אלמנטי של כל ק ם ואבח מיית לרו אטימו  בדיקות .טז

 
שינוים  וון לא יגרמו לחוזים( בכל כי )עשרה א  10%ת ולובגב שינויים במידות,  06.05.2

 . במחירים
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 תברואהמתקני   - 07 פרק
 
 כלליות:  07.0
 

 תחום המפרט: 7.0.1
כלים    טלציהנסאי עבודות   וחמים,  קרים  מים  המגרש,  בתחום  וניקוז  ביוב  מים,  סניטרית 

עירונית    וכל מערכות העזר כולל התחברות למערכת  יםנקלרספריסניטרים, עמדות כיבוי אש,  
 .בפרויקט 

 
 ים תנאים משלימ 7.0.2

ים ו/או  ה בכדי לפגוע באי אלו מהתחייבויותיו של הקבלן על פי התנאים הכללאין באמור במפרט ז
בנ  יבוא  זה  מפרט  פי  על  הקבלן  של  התחייבויותיו  של  המיוחדים.  התחייבויותיו  במקום  ולא  וסף 

 מיוחדים. על פי התנאים הכלליים ו/או התנאים ה   הקבלן
התנאים המיוחדים שמפרט זה    משמעות שנתנה על פי  למונחים המפורטים במפרט זה תהיה אותה 
יות, לפיכך, אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת  נספח אליהם. המפרטים הינם השלמה לתוכנ 

 ביטוייה במפרטים.  בתוכניות תמצא את
 פרטי המכר של היזם ומתחייב לעבוד לפיהם. לן לדאוג לקבלת מכמו כן מחובת הקב

 
 דרישות כלליות: 7.0.3
 במפרט זה תבוצענה בהתאם לדרישות של המפרטים והתקנים הבאים:  עבודות המפורטותה כל
 יוחד. ו מ מפר א.
פר ב. תברואה  למתקני  כללי  פרק  07  ק מפרט  וביוב  למים  כללי  מפרט  כללי  57,  ומפרט   ,

כבוי פרק    לעבודות  פרק  34אש  חשמל  צוינו שבהוצאות  08,  ויתר המפרטים שלא  משרד , 
 רד הביטחון, משרד העבודה.וחדת בהשתתפות משהביטחון הועדה המי

 וכל יתר התקנים הרלבנטיים. התקנת מתקני תברואה ובדיקתם,   1205ת"י  ג.
 הוראות למתקני תברואה )הל"ת(.  -דיני תכנון ובניה ד.
של ה. והוראות  ופיקוד  הרשויות המוסמכות  דרישות  , מכבי אש  העירייה  הבריאות,  , משרד 

 העורף. 
 התקנים. דרישות מכון ו.
 י מכר מעודכנים של המזמין. מפרט ז.

ה האחרונה.  המהדורה  יהיו  הנ"ל  המסמכים  בלתי  כל  חלק  הם  הנ"ל  הכלליים  מפרטים 
 חוזה בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. נפרד מה 

 
 ים: סיור קבלנ 7.0.4

 מחובת הקבלן המציע, להשתתף בסיור קבלנים. 
 עתו. השתתפותו בסיור עלולה לפסול את הצ-אי
 

 :ופת הביצועתק 7.0.5
המז עם  שיתואם  זמנים,  ללוח  בהתאם  עבודתו  את  לבצע  הקבלן  נפרד  על  בלתי  חלק  ושיהיה  מין 

 מהחוזה.
 

 תכניות: 7.0.6
 . תכניות עבודה 1
 א למכרז ועיון בלבד. תוכניות המכרז אינן לביצוע, אל א.
ידאג   ב. ובמידת  הקבלן  המתאים,  במועד  מהמזמין  תוכניות  ד ורהצלקבלת  ולפי  רישה  ך 

 להשלימן לתכניות ביצוע )באחריותו הבלעדית של הקבלן וללא תשלום נוסף(. 
 
 MADE-AS. תכניות 2

תהינה    שיאושרו על ידי המפקח. גם תכניות אלה   AS-MADEעם סיום העבודה הקבלן יכין תכניות  
 ממוחשבות בתוכנת אוטוקד. 

 ם במחירי היחידה. הם כלולילא תשולם כל תוספת למחירי יחידה עבור התכניות הנ"ל  
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 אחריות למבנים ומתקנים קיימים  7.0.7
קן על חשבונו כל נזק העלול להיגרם להם כתוצאה  מות מבנים קיימים ויתהקבלן יהיה אחראי לשל

ריע למהלך החופשי של עבודת הקבלן , על הקבלן להודיע מיד  מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפ
לקבלן   יורה  וזה  הטעל  למפקח,  כבלי  יפול  אופן  כגון:  אחרת  צנרת  או  כבלים  אין  כי  ולוודא  בו, 

 ורות מים , ביוב, וכ'. טלפון, כבלי חשמל, צינ
ומתקנים  הקבלן מצהיר בזה, כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים  

ות והן  ן הישירות, ה קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולזאת בכל ההוצא 
 העקיפות, שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל. 

 
 תנאים להכנת העבודה: 7.0.8
יום מקבלת ההזמנה נתונים על גודל , טיב, תצרוכת חשמל,    14ן מתחייב למסור תוך  בלהק א.

ותכונו היסודות  הציוד שהינו  מידות  עבור  דומה  וחומר  טכניים  פרטים  תוכניות,  ת אחרות, 
לפי דרישת המתכנ מכונות  ן. הקבמספק  לציוד, של  עבודה מפורטות  לן חייב לספק תכניות 

 תקני שאיבה וכיו"ב:ומתקנים בעיקר לבריכות, מ 
 :ימשרד -הביןהתכניות יכללו בנוסף לאמור במפרט  

 ק )כגון משאבות(. ת הרכבה של מערכות שהוא מספותוכני  -

 סכמות חשמל ופיקוד למערכות שאיבה ותגבור וכיו"ב.  -

 ציוד. ת יסודות לותוכני  -

 שרטוטי פרטים.  -
 הערה חשובה:

ות החשמל המסופקות על ידו. מחובת הקבלן לתאם עם מהנדס וקבלן החשמל את כל מערכ
אום ורים, כדי להבטיח תי מסמך המפרט את כל האספקה, החיבלשם כך עליו להגיש להם  

 זה הינו עיקרי בחוזה.  סעיף -מלא בנושא 
)כבוים בהקבלן אחראי להשגת כל האישורים הקשורי ב. אש(  -נושאי הבטיחות והגנה נגד אש 

ת תשומת לב המתכנן על כל פריט שאינו עומד  וכמו כן דרישות משרד הבריאות. עליו להסב א
 בדרישות הנ"ל. 

 בלן. האחריות בנושא הבטיחות ובכללם שריפות, על הק
טיב  ת של הסביבה, לרבו הקבלן חייב לבדוק התאמת חומרי הציוד המסופק לתנאי הקורוזיה ג.

ו. לא  מים וכו'. במקרה של ספק עליו להעיר את תשומת לב המתכנן לנושא, לפני הגשת הצעת
 חלה עליו חובת האחריות בנדון.   -העיר

ורמת ד. החומרים  את  ולבדוק  לבקר  המזמין  לנציג  יאפשר  העבודה    הקבלן  בשלבי  הביצוע 
חלקים אש יחליף  או  ויתקן  מקצוהשונים,  לרמה  לא מתאימים  נמצאו  לפי  ע ר  ית מקובלת, 

והרכבה של    דרישת המתכנן. ההשגחה והפיקוח מטעם המזמין בכל הקשור ביצור , הספקה
 המתקן על כל חלקיו, תהיה בידי המתכנן והחלטתו תחייב את הצדדים. 

ראי לבצוע העבודה, ויתאם בין הגורמים  גו במקום אשר ישמש כאחעל הקבלן למנות את נצי  ה.
יג הקבלן יצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה  הקשורים לבצוע המתקן. נצ 
 סה ורשום בפנקס המהנדסים.. נציג הקבלן יהיה מהנדס מנו

 
 בדיקת התוכניות ותנאי המקום: 7.0.09

בודה שקיבל על  ניין ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעהקבלן מתחייב לבדוק את תוכניות הב  א.
 עצמו לבצעה. 

 העבודות המבוצעות באתר.  יתר בי עליו להכיר את של ב.
מקרה   ג. באתר,  בכל  ביקר  כאילו  הקבלן  את  תכ רואים  את  עם תאם  האדריכל    ניותיו 

הודיע    הקונסטרוקטור לא  בנידון.  הנחיות המתכנן  וקיבל את  השלד  עם קבלן  הביצוע  ואת 
הנ"ל  ה במועד  לשינויים שעלולי  –קבלן  לרבות   , הביצוע  פרטי  לגבי  האחריות  עליו  ם  תחול 
או  יות  לה הפתחים הקיימים  למידות  למבנה הקיים,  אי התאמה  עקב  באביזרים  או  בציוד 

 גישה.  לאפשרות
מיקום הציוד, פתחי היציאה , הצינורות וכמצוין בתוכניות, אינו מדויק ויהיה   –תנאי המבנה  ד.

יהי    יתן לתיקון בהתאם לשינויים שידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. כל שינו ני
 . המתכנןבאישור מראש מטעם  חייב 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    54  

 
 :בקורת העבודה 7.0.10

לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר  למזמין    הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב
וע הנכון של העבודה הנדונה. בנוסף לנ"ל חייב הקבלן  לו לבקרה ולקבוע לפני כסויה, את אופן הביצ

ישראלי או מעבדה מוכרת אחרת( לשם ביקורת על  קנים ה כון התלהתקשר עם מעבדה מאושרת )מ
 ות למזמין. ביצוע מתני תברואה ולהגיש את הדוח 

ליזם,  ועד מסירתה  על הקבלן מהתחלת העבודה  כל האחריות חלה  תוספת תשלום.  ללא  הנ"ל  כל 
 עבור עבודה חלקית אינה משחררת את הקבלן מהאחריות הסופית על כל המתקן.  תשלום

 
 ה: ות השלמעבוד .117.0

 מעברים:
גומחות, השארת חורים  הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת  

יציקות   לפני  צינורות  התקנת   , או  'וכוושרוולים  התקנה  בגלל  קשיים  על  תלונות  כל  בלתי  .  הכנה 
 נכונה לא תתקבלנה. 

ן היציקה כגון מעברי צנרת  כניס בזמתם יש להלשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים או
חים  לאחר קבלת אישור המפקח. הזמנת הפת   . לאחר יציקה לא תורשינה חציבות אל'וכו דרך קירות  

 המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו. 
קת השלד  . כל חציבה שתידרש אחרי יצי'וכואחראי הבלעדי לנושא הפתחים, המעברים    יהיה  הקבלן

 תהיה על חשבון הקבלן.  האינסטלציהת  בור עבודוע
 

 עבודות מחוץ לגבולות הנכס: 7.0.12
יעשו   וריחיב וכו'  במדרכות  מעבר  כבישים,  מעבר  או  וביוב  הרשויות    מים  עם  מוחלט  בתאום 

ע הזמן  המוסמכות המתאימות,  יש לקחת בחשבון את  ועל חשבונו,  לצורך קבלת  "י הקבלן  הנדרש 
גרמו לרכוש הצבור ו/או לצד שלישי על ידי עבודות מסוג זה יכוסו על ידי  ים שי. נזקבלו"זהאישורים  
 בד. הקבלן בל

 
 נגישות להפעלת ואחזקת מתקנים:  7.0.13

ושירות. כמו כן ימקם הקבלן את    הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבטיח גישה טובה להפעלה 
 ובקרה וכו'. ביזרי פיקוד ם, ברזים, אלהפעלת שסתומי הצנרת כך שתינתן גישה נוחה

 
 קבלת המתקנים:  7.0.14

 פעולות הבאות: קבלת המתקנים תבוצע לאחר השלמת ה  א.
 עבודות ההתקנה. השלמת 

 סיום כל עבודות הבדיקה הנדרשות , ודווח על ביצועו בכתב.
 .AS-MADEכניות הגשת תו

 
 תחילת מועד אחריות:  ב.

ובה המתקן  של  הרשמי  הקבלה  המתמיום  להחלטת  לא  תאם  הקבלן  רשאי  כנן,  יהיה 
 ל מסיבה כל שהיא.להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקב

 
 שירות ואחריות: 7.0.15

במשך   יהיה אחראי  ע"י המת  24הקבלן  מיום קבלת העבודה  והחומרים  חודשים  לכל העבודה  כנן 
יותר מבלי כל  תוך הזמן הקצר ב   ל כל הדרוש תיקוןאו לתקן אשסופקו על ידו ויהיה עליו להחליף  

 לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו. תשלום נוסף במשך תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לעיל 
 ולהבטחתה יפקיד בידי המזמין ערבות לפי שיידרש ע"י המזמין. 

מתח כן  הקבלן  כמו  הנדרשות ייב  והבדיקות  השירותים  כל  את  הנקובה  התקופה  במשך    לספק 
וי  תקינה  .  לפעולה  המתקן  של  חשבון  עילה  על  יהיו  הכרוכים  החילוף  וחלקי  האלו  העבודות  כל 

 הקבלן. 
הק לעל  והבדק  בלן  האחריות  תופת  בסוף  של המקום.  איש האחזקה  את   , הביקורת  בעת  החתים 

 הגורמים לקביעת מועד סיום תקופת האחריות. עליו ליזום פגישה עם כל 
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 MADE-ASדות מסמכים ותוכניות ע  7.0.16
 העבודה ימסור הקבלן המסמכים ותכניות העדות הבאים: יום  עם ס
לן יסמן את כל השינויים , סטיות,  יה כפי שבוצעו בפועל. הקבתוכניות המערכת על כל חלק א.

. לשם  2000ות ע"ג דיסקט בתוכנת אוטוקד  תוספות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקורי 
 השינויים שנעשו.  ך הבהרה וברור לגביפקח והמתכננים לצורכך יתאם הקבלן פגישות עם המ

המהנד ב. לאישור  תחילה  תוגש  בהעתק  החומר  ב  –ס  טיוטת  יוכן  כך  אחר  ורק    5-המתכנן, 
 העתקים והדיסקט. 

הבדיקות ג. לכל  בנוסף  כן,  לע  כמו  הנזכרות  מוהתעודות  הקבלן  מתאריך    -בויחיל,  כחלק 
בשימו  -המסירה  המזמין  אנשי  במערכת  בהדרכת  ותקין  נכון  ע"י    ,  האינסטלציהש  וזאת 

 מומחה המאושר ע"י היצרן.
כל חלקי ה ד. כדי  מערכת הקשורים בהמשך העבודה בצוהקבלן מתחייב לסמן את  רה ברורה 

 ים את כל הנקודות. לאפשר המשך ביצוע על ידי קבלן אחר כמו כן לאטום ע"י פקק
 

 תנאים אחרים ושונות: 7.0.17
 עבודתו.  השיירים הנגרמים על ידינקות את השטח מהפסולת ו על הקבלן ל  א.
אחרא  ב. ויהיה  הבטיחות  סידורי  כל  את  לבצע  הקבלן  התביעות  על  כל  עבור  המזמין  בפני  י 

 ו. פני אשר ייגרם תוך או בתחום עבודתו ע"י אנשיו או ציודלנזק כספי או גו
על חשבונו ג. לערוך בדיקות שונות  עבודתו  כגון בדיקות אטימות, באהקבלן חייב במשך  ם , 

 יידרש ע"י המתכנן. 
ל מגוף, מכונה, או מכשיר הקבלן יתקין ללא תוספת מחיר, שילוט עמיד ומאיר עיניים על כ ד.

 ומה לגבי צנרת. אחר, כמו כן יסמן חצים, צבעים וכד 
הצ ה. כל  צביעת  יבצע  האחריםהקבלן  והמתקנים  או    ינורות  הישראלי  לתקן  כפוף  בגוונים, 

ללאלה ע"י המפקח  שינתנו  סימ   וראות  כולל  הנ"ל  בחיצים  תוספת מחיר.  הזרימה  כוון  ון 
 פי המפרט המתאים.-על

אח ו. לקל  הקבלן  אחד  ראי  בכל  הוא  חשבונו  על  החשמל  למערכות  מוסמך  בודק  אישור 
 מהמקצועות. 

 
 ניקיון קווים: 7.0.18
להובלהק עליו  המסירה  ובעת  והמתקנים,  הקווים  לשטיפת  ידאג  אינם  ן  שהקווים  למפקח  כיח 

  24  -לבצע לפני יציקת הבטונים לאחר מכן יבצע בדיקת לחץ לם, מכל סיבה שהיא. וזאת עליו  סתומי
 שעות. סעיף זה הינו קרדינלי במפרט זה. 

 ת ללא תשלום נוסף.על הקבלן לדאוג לחיטוי הצנרת לפי התקן ודרישות משרד הבריאו 
 

 תכניות למכרז:  7.0.19
חוזה זה הן  /ידוע לו שהתכניות המצורפות למכרז  המכרז/ חוזה זה, מצהיר הקבלן כי    בחותמו על

תכניו מהוות  ואינן  בלבד  למכרז  לביצוע  תכניות  המפורטות  התכניות  את  זה  במקרה  מעודכנות  ת 
 יבצע הקבלן יחד עם צו התחלת העבודה. 

 
 לני המשנה:העבודה בין קבחלוקת  7.0.20

ותתייחס   07עיקר בפרק אמור בטרית כהאינסטלציה הסניל ידי קבלן סניטרית תבוצע ע אינסטלציה
 ב. לכל העבודות המים הקרים, החמים, השופכין, הניקוז, הביו

 
 :אינסטלציהתנאי סף לעבודות  7.0.21

 ניסיון:א.
פרויקטים    10ת, ועליו להוכיח שביצע לפחות  שנים לפחו  10הקבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של  

ים ורשימת  ות, עליו לצרף רשימה עם שמות ממליצהשנים האחרונ  5-שפועל באופי דומה בשל מתקן  
 הפרויקטים. 

 
 כוח אדם:ב.

 ימת מקבלי המשכורת שלו( עובדים לפחות:י בחברתו )ברשעליו להוכיח כ
 שנים לפחות.  10בעל ניסיון של   אינסטלציהמהנדס 
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 שנים לפחות. 10הל עבודה מנוסה בעל  ניסיון של נמ
 . אינסטלציהסאי מומחה בהפעלת מערכות הנד

והמערכות   הציוד  כל  לביצוע  מהיצרנים  הסמכות  וקיבלו  השתלמות  שעברו  בכירים  עובדים 
 המופיעים במפרט, ומהווים חלק מהעבודה , וכמו כן תעודות הסמכה לרתכים.

 
 :מסמכיםג.

ביצוע לכל הצוות.  על הנ"ל ולקבל אישור המזמין בעת הת המסמכים המעידים  עליו לצרף להצעתו א
 תעודות מתאימות.  הצוות חייב להציג

 
 אישור ובדיקת הנ"ל: ד.

ו/או המת כגון המפקח  נציגיו  ו/או  לפהמזמין  או  לאשר  הנ"ל  לבדוק את  רשאי  יהיה  הכל  כנן  סול 
 בהתאם לשיקול דעתו. 

 
 קבלני משנה: ה.

יח לעיל  האמור  המשנכל  קבלני  על  אישו ול  לקבל  חייבים  אשר  הקבלן,  שיעסיק  לפני  ה  המזמין  ר 
 הפעלתם. 

. 
 : , ביוב וגשם , דלוחין , שופכין חץרת לצנ  .0107
וקרים  . א חמים  למים  צינורו-צנרת  פלסטייםיהיו  מגן  מולטיגול    מסוג  ת  צינורות  עם 

הצ במקלט  סקדיו י פלסטיים.  תפר  ללא  מגולוונת  מפלדה  יהיו  ת"י    40ל  נורות    . 593לפי 
ת"י   לפי  חשילה  מיציקת  מגולוונים  יהיו  ע255המחברים  יהיו  החיבורים  כל  הברגות  .  ם 

בצפיפות  יאטילן  או מפול   958תהיה מפוליפרופילן לפי ת"י    -ויאטמו בפישתן. צנרת דלוחין  
גבוהה.  יש לעטוף המחברים והצנרת  בבטון אטים למים )כלול במחיר( ולהגן מכנית על  

 יה.   ת  תוך  כדי  הבניהצנר
שופכין    ב. בבנין    -צנרת  מח  -גלוייה  לפי התקן  או  תהיה מפלסטיק קשיח  פוליפרופילן,  ומר 

 ביטון  כולל חציבה ברצפה  (   H.D.P.E)  פוליאטילן בצפיפות גבוהה 
גבוהה עם    ג. לפי קביעת המתכנן  מפוליאטילן בצפיפות  יהיו  צנורות שופכין מתחת לרצפה 

ס"מ מכל צד, )כלול  במחיר  הצנור(.    10ין תעטף בבטון של יתוך.  צרת מתחת לבנחיבורי  ר
 קשורה אל ברזל זיון הרצפה ותהיה למעשה חלק אינטגראלי של הרצפה.    המעטפת תהיה

, לכל    SN-8פי.וי.סי דגם עבה  -רקעית מונחת בפיתוח שטח תהייה מק-כים תתצנרת שופ ד.
 עומק נדרש כולל עטיפת חול .

 .    2בשפוע  %  -בשיפוע כמצויין בתכניות. אם לא צוין אחרת  צנורות אופקיים יונחו ה.
יהיו  קופכל   ו. התופיים  והמחסומים   הרצפה   מחסומי   וברצפה,  בקירות  הביקורת  סאות 

 . ניקלם מפוליפרופילן עם מכסים מתקניי
 מפוליאטילן בצפיפות גבוהה.    -צנורות אויר   ז.
 .   H.D.P.Eפוליאטלין צפיפות גבוהה  4וטר " ות + חצרות יהיו ק צינורות מי גשם גג ח.
"  ט. רצפה  "   4מחסומי  אמ  יהיו   8/  פנימי  ציפוי  עם  מפוליאטילן  מיצקת  או  איל 

 " רצפה   מחסומי  גבוהה.   בתוך    8"  /   4בצפיפות  או  לרצפה,  מתחת  יותקנו 
התכניות.   לפי  ומבחוץ  היציקה  מבפנים  ויאטום  מאריך  שרוול  יתקין  הקבלן 

עומק  הח לכל  סיליקון  )לפחות   באטם  החופף   יהיה    5-3לק   ס"מ(. המכסה 
 יקבע. מתברג מפליז בגוון שי

 
 צנרת ואביזריה: 7.0.1

 
 א. קוטרי הצינורות:

בתוכניות המסומנים  הקטרים  יה  כל  הכמויות  ברשימת  קוטרים והרשומים  יו 
 נומינליים. 

 ר הנדון. הגדרת הקוטר הנומינלי תהיה בהתאם לתקן הנוגע לצינו 
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 ב. ניקיון הצנרת:
ות לפני הרכבתם הקבלן לבדוק את הצינור  ש להקפיד על ניקיון הצנרת ולשם כך חייבי

להקפולסתום   יש  העבודה.  גמר  אחרי  יומיום  הפתוחים  קצותיהם  סתימת את  על  יד 
 או בעמודים, בפקקי עץ. צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות  

 
 ג. ספחים:

יש להשתמש  בכל עבודות צנ )פיטינגים(רת  חרושתיים שיתאימו לסוג הצינור   בספחים 
 אשר הם מחברים. 

 
 ותמיכה:ד. אמצעי תליה 

פידות גומי  על הקבלן להשתמש באמצעי תליה, תמיכה וקיבועה מפלדה מגולבנים עם ר
או שווה ערך מאושר לכל סוג צנרת יש לבחור בשיטת   ROCOאו     MUPROכדוגמת  

קי או  תמיכה  להגישתליה,  הקבלן  על  המתאימה.  אמצעי    בועה  של  רשימה  למתכנן 
 ישור מראש להשתמש בהם. תליה, תמיכה וקיבוע מלווה בדגמים ולקבל א 

 
 וט טכני:ירפ –מערכת שופכין ודלוחין מפוליאטילן במבנה  .27.0

 א. צנרת דלוחין שופכין ואוויר:
  ׂ קשיח  מפוליאטילן  "גברית  (H.D.P.E)תהיה  או  מובילות"   " לתא של  עד  ש"ע  או   "

 ותר. וב בי ביוב הקר 
 הנחיות טכניות:

יש להשתמש רק   °88.5  -שינוי כיוון ב  C45שינוי כיון יש להשתמש אך ורק בזויות עד °
 באישור המתכנן. 

 
  H.D.P.E-קו הבניין( תהיה מחת לבנין )בגבולות ב. צנרת המורכבת מת

שינוי שימנע  באופן  הבטון תהיה  יציקת  לפני  הצנרת  פגיעה אחרת   הרכבת  ו/או  שיפוע 
חד. יקה . לשם כך יש להשתמש בחבקי עיגון מיוחדים, כמתואר במפרט המיו בעת היצ

 טון. ורכבת בביש להקפיד על הוראות ההרכבה של היצרן בגין התפשטות הצנרת המ 
 

 ג. חומר: 
 HDPEואביזריהן יהיו מיוצרים מפוליאטלין בצפיפות גבוהה  צינורות פוליאטלין קשיח  

יצרן הצינורות והאביזרים המסופקים    1ק  חל  349הישראלי לפי מפמ"כ    ם לתקןהמתאי
"גבריט" או שמפעלו הינו בעל רישיון ייצור מטעם חברת    לאתר הבנייה יחויב להוכיח 

 ואביזרים מאותו יצרן! לספק צינורות מחובת הקבלן  ש"ע.
 

 ד. חיבורים:
טות המפורטות להלן, אולם שיטת החיבור בין צינור לצינור לאביזר תהיה אחת מהשי

ניתן לשלב מספר שיטות בתנאי שהמערכת תתאים להנחיות של חברת בבניית ה רשת 
 "גבריט" או ש"ע. 

 חיבור ע"י ריתוך פנים בעזרת מכונת ריתוך.  -

 שמלי. צמד ריתוך חחיבור ע"י מ -

 חיבור ע"י מחבר שקוע קצר עם אטם אלסטומרי.  -

 רי )מחבר התפשטות(. חיבור ע"י מחבר שקוע ארוך עם אטם אלסטומ -
 ברשת הצנרת מפוליאטילן קשיח הינו החיבור ע"י ריתוך פנים. החיבור השכיח 

חבור    בחבור   השימוש התפשטות,  )חיבור  התקנה  דרישות  ע"י  מותנה  יהיה  אחר  מסוג 
 פים באתר, מעבר לחומרים אחרים, חבור למכשירים וכו'(.ענ

לצינור  קשיח  פוליאטלין  צינורות  בין  החיבור  עפ"י  אופן  יעשה  אחרים  מחומרים  ות 
 ת חברת "גבריט" או שווה ערך. הנחיו

 
 יקורת: ה. מאספים ומחסומי רצפה וקופסאות ב 

 . או פוליפרופילן עם תו תקן H.D.P.E-מאספים ומחסומי רצפה יהיו מ
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צבוע   מפליז  עשוי  הכול  מרובעת  במסגרת  מקרה  בל  יהיו  העגולים  והמכסים  השבכות 
 ר , ומותאמים לריצוף.ים , תוצרת מ.פ.ה או שווה ערך מאושגוונים בסיסי  5-אפוקסי ב

 קטעי ביקורת:
להר יש  חרושתיים  ביקורת  בהתאם  קטעי  ובנקזים  בקולטנים  לדרישות  כיב  ובהתאם   , לתוכניות 

 מורכבים.  יקורת יהיו מחומר זהה לזו של הצנרת בה הםהתקן. קטעי הב 
 טיפול בהם לא יפגע במטפל. קטעי ביקורת יורכבו במקומות שהגישה אליהם נוחה וה 

מם את הזכות  והמתכנן שומרים לעצ קין פתחי בקורת בכל הנקודות הקריטיות המזמין  חובה להת
 פתחי בקורת לפי הצורך. להוסיף

בתקן כמו כן בכל שינוי כיוון חייב להיות  ינור אנכי, לא יעלה לאמור  המרחק בין פתחי הביקורת בצ
 פתח ביקורת. 

 
 ו. התקנה:
 והנחיות חברת "פלגל" או שווה ערך. ילן קשיח תתאים לדרישותת מפוליאט התקנת צנר 

 ל הצינור. שליטה על התפשטות טרמית צירית ש
 אופן התקנת הצינור יאפשר שליטה מוחלטת על התפשטות הצינור. 

 יש להבדיל בין שני אופני הנחה האפשריים: 
 הנחה גמישה. 
 הנחה קשיחה. 

 של היצרן.תוכניות ובהתאמה להוראות ההתקנה כל קטע צינור יונח עפ"י ההנחיות ב 
יצרני הצנרת במקומות בהם    התקנת הצנרת בבניין תעשה בהתאם להוראות התקנה מפורטות של

 . ין מחסום אשיש למנוע התפשטות אש צריך להתק
 

 בקרקע:  \ז. צנרת המונחת מחוץ לבניין 
 להלן תיאור הנחת הצנרת בקרקע מחוץ לבניין: 

 .רה בהתאם לשיפוע הנדרשחתית יציבה וישת חפורות בעלות תהצנרת תונח בתעלו
רגבי  אבנים,  )ללא  נקי  חול  מצע  על  יונח  בעובי    הצינור  אורגניים(  חומרים  או  קשים  ס"מ    15עפר 

 לפחות, מהודק היטב. 
אורך  קובמ לכל  מלאה  תמיכה  להבטיח  מנת  על  במצע  גומחות  לחפור  יש  בולטים  אביזרים  בו  ם 

 הצינור. 
ס"מ כ"א, מהודק היטב    10נקי כנ"ל , בשכבות של  המילוי הצדדי בחול    צינור יבוצעאחרי הנחת ה

 בעזרת כלי ידני. 
 גב הצינור. צע עד גובה זה יבומילוי 

 חשוב שלא יישארו חללים מתחת לצינור. 
  10ס"מ לפחות מעל גב הצינור, תבוצע בשכבות של    30בת המילוי הבא, חול נקי כנ"ל, עובייה  כש

 קות בעזרת כלי ידני. ס"מ כ"א מהוד
ם בצינור  ללא גושי אבן או חומרים אחרים היכולים לפגומלא את החפיר בחומר כיסוי  בהמשך יש ל

א  באופן  הידוק  תוך  יבוצע  הכיסוי  ציד.  משני  שווה  ובלחץ  לפחוחיד  להשיג  כדי  הצינור    90%ת  י 
 (. Dאו  B בדיקה    ASTM 1557מהצפיפות המרבית בהידוק מעבדתי ) לפי  

ניתן להשתמש בהידוק מכני . לכיסוי החפיר ניתן להשתמש    ס"מ מעל גב הצינור  50וי של  כיס  אחרי
 בקרקע מקומית. 

יהיה   גב הצינור  א  0.5הכיסוי המזערי מעל  בו  מונח במקום  הצינור  וכאשר  כל תנועת רכב    0.8-ין 
 כב קלה.כאשר הצינור מונח באזורים בהם קיימת תנועת ר

ס"מ מסביב,    10עטיפתו בבטון מזוין  ר ע"י  ים אלה, יש להגן על הצינוכאשר לא ניתן להשיג כיסוי 
ר . חבור צינור פוליאטילן קשיח אל תאי בקרה מבטון יעשה  לפחות, אולם להנחה זו יש לקבל אישו

המאפש אטומה  ר  באופן  טבעת  עם  שרוול  באמצעות  יבוצע  התא  דופן  דרך  צינור  מעבר  גמישות. 
 . מחומר אלסטומרי בהתאם להוראות

 
 ח. בניית רשת הצינורות: 

)ענפים( אשר יבוצעו בבתי מלאכה מורשים עהרש "ח היצרן  ת תבנה באתר מקטעי רשת טרומיים 
סמ על  תעשה  באתר  והרכבתם  )הענפים(  הטרומיים  הקטעים  תכנ ביצוע  מפורטות  ך  ביצוע  יות 

 )איזומטרית( שיוכנו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המתכנן. 
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 ט. שירות שדה, אחריות: 
שיר צרהי יבטיח  מוסמך  נציג  או  הטרומיים  ן  הרשת  קטעי  של  מפורט  תכנון  הכולל  שדה  ות 
(PREFABRICATION  ׂ     להתקנת  צורםויי הבניה  באתר  ופיקוח  ייעוץ  הטרומיים  ,  הקטעים 

יקת אטימות לפי הל"ת. הקבלן מחייב להשתמש בשירותים  ווי הצנרת לפני כיסויים ובדוחיבורם, ק
אחרי  תעודת  ולקבל  כמהנ"ל  המוסמך,  נציג  או  מיצרן  כגון  ות  מוסמכת  מעבדה  אישור  לקבל  כן  ו 

 מכון התקנים. 
 . שנים 10מר והעבודה למשך האחריות תחול על טיב החו 

 ר אישור סופי של שלמות המערכת.תעודת האחריות תימסר למזמין העבודה לאח 
 

 י. עטיפת אקוסטיקה צנרת שופכין:  
אינס קבלן  ע"י  תבוצע  אקובטית  העובעטיפה  הקולטנים  לכל  ובשטחים  טלצייה  בדירות  רים 

ע"י סרט לשמירה על הבידוד עד  ציבוריים בהתאם להנחיות יועץ אקוסטיקה כולל עטיפת הבידוד  
 ביצוע סגירת הגבס. 

 
בין הקומות וקירות אש או צנרת פלסטית אחרת, יש להוסיף H.D.P.E -נרת היא. בכל מעברי צ

ואביזר נגד התפשטות אש ל יועץ הבטיחות.  קולרים  סעיף זה מתייחס לכל הצינורות  פי הנחיות 
 הפלסטיים.

 
 די גז: ב. צינורות איסוף מי מזגנים וניקוז מי

   P.V.C -היו מ ות מדי גז ילניקוז ארונצנרת לאיסוף ניקוזי מערכות מיזוג אויר וצנרת  
א פיטינגים  בעזרת  בהברגות  יחוברו  הצינורות  חוליות.  או  ליפסקי  מתוצרת  או  קשיח  רקורדים  ו 

 עם גומיות אטימה מקוריות.   P.V.C -פרקים מ
בשיפועים שיוסמנו בתכניות ובמקרים של הנחה  הצינורות יותקנו אנכית לגובה הבניין או אופקית  

ס"מ לפחות מסביבם ולכל אורכם. לצינור    3בעובי של    עטפו ביציקת בטוןוי מתחת לריצוף י במיל
 ר קוני מתוברג. ניקוז המזגן  יסופק בין השאר אביז

ב יהיו  חריצים  ביקורת  קופסאות  גבס.  בבטון/  במלואם  יאטמו  צנרת  תעבור  בהם  קירות 
 לן ויכוסו במכסה מיציקת פליז מתוצרת מ.פ.ה עם שתי גומיות אטימה. מפוליפרופי

 
 : קרקעית-צנרת לחץ תת  .0207

 " בקוטר  פלדה  סקדיול    -  2צנורות  מגולבנים  חיבורי    40יהיו  פלסטי  פוי  וצי   ריתוךעם 
, עם חיבורי ריתוך, עם  530תהיה לפי תקן    -ומעלה    3.  צנרת מקוטר "APC-3  חרושתי

ה   . יש לעשות  תיקוני  העטיפ  וציפוי פנימי בטון   ,    APC-4  חרושתית  עטיפה  פלסטית
  יצונית, תוך בקורת שדה של היצרןמה מלאה של ההגנה הח לאחר  גמר  ההרכבה להשל 
 ת וחיצנייות . לעמדות כיבוי אש פנימיו, הצנרת הנ"ל תספק גם  

 
 :הכנת חורים ועבודות חציבה  .0307

הצנרת   סוגי  כל  הקבלן   -לגבי  וחריצי  על  חורים   שרוולים,  של להכין  באלמנטים  ם  
להעברת הצנרת לפי תכניות    ירי היחידה, בגודל ובמקום הנדרשיםהבטון שייכללו במח

על חשבונו הוא את הח וכן לבצע  והחריציהאינסטלציה  ם הדרושים ציבה של החורים 
הבצוע.  אשר הוכנו בשעת היציקה. החציבה תעשה רק  באשור  בכתב  של  המפקח לפני  

ש הצנורות  מאושרת.כל  לא  מחציבה  שיגרם  נזק  בכל   ישא  מתחת  הקבלן  שופכין  ל 
 יבוצעו לפני יציקת פלטות הרצפה, פרט למקרים בהם צויין אחרת.  -צפות לר
 

 : צביעה  .0407
צנר  כולל  תצבע  הצנרת  ובשתי  כל  יסוד  צבע  שכבות  בשתי  יצקת  וצנרת  מגולבנת  ת 

שיאו וגוון  מסוג  סופי  צבע  הכנסתה  שכבות  לפני  צנרת  לצבוע  יש  המתכנן.  ע"י  שר 
 לקירות.  

הצביעה במחי   מחיר  המגולבנת  נכלל   הצנרת  את   לצבוע   להקפיד   יש   הצנרת.   ר  
כל הנאמר לעיל חל גם בץ  למניעת  קורוזיה.   במקומות החתוך בצבע גילוון קר עשיר  א

 על  מתלים, חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים בצנרת. 
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 :ת צנרת שופכיןתקנה  .0507
הבקורת   פתחי  הבק  -כל  פתחי  להל"ת.  בהתאם  המאפשר יעשו  לצד   תמיד   יפנו  ורת 

להשתמש   יש  גישהגישה.  להתקין   אין   הנדרש.  לפי  צדדית  גישה  בעלי   באביזרים 
אם סומן בתכניות לנוחיות השרטוט, אלא בהוראה מפורשת מלמטה בשום מקרה, גם  

כי שינוי  בכל  המתכנן.  של  שופכין  בכתב  בקווי  או    -וון  בברכיים   להשתמש   יש 
של    ולא     45בהסתעפויות  בלבד  של   90מעלות  בכתב  מפורשת  בהוראה  אלא  מעלות, 

 המתכנן. 
והכיסוי   ו   -החפירה  הכללי  במפרט  הצנורות.כמפורט  במחיר  מתחת    נכללים  צנרת 

עבוד" לרצפת קומת קרקע תותקן על ווים אשר יותקנו ביציקת הרצפה, כך שהצנרת "ת 
 יחד עם רצפת המבנה. 

 
 צנרת לכיבוי אש בתוך הבניין: 7.5.1

  3"-, מ  2, עם חיבורי הברגה עד "593ללא תפר לפי ת"י    40נרת תהיה מפלדה סקדיול  צה
 לרבות צביעה בצבע עשיר אבץ. תאימה לריתוך מגולבן, בריתוך עם אלקטרודה מ

 
 צנרת אספקה מחוץ לבניין : 7.5.2

פי ה " צנרת המונחת מעל  עד  מ   2קרקע  ת.י    40גולבנים סקדיול  צינורות  לפי  ללא תפר 
צ593 מ +  קוטר  לפי  3"  -ביעה.  פלדה  צינורות  מלט    530ת"י    ומעלה:  פנימי  ציפוי  עם 

 ון כל אחד. מיקר 20-ובי שלא יפחת מצבועה לפחות פעמיים אפוקסי בע
 

 צנרת המונחת מתחת לפני הקרקע:  7.5.3
" עד  בקוטר  סקדיול  צינורות    1  1/2צינורות  הג   40מגולבנים  עם  תפר  אנטי  ללא  נה 
 תלת שכבתית.   APCיעה באפוקסי ועטיפת קורוזיבית על ידי צב
מלט עם הגנה אנטי    עם ציפוי פנימי   530צינורות פלדה לפי ת"י    2לצינורות בקוטר עד " 

ועטיפת  קורוז ידי צביעה באפוקסי  על  לפי     APCיבית  עטיפת בטון  תלת שכבתית, או 
 ת. החלטה נוספ

 
 צנרת אספקה בפנים הבניין : 7.5.4

, עם חיבורי הברגה 593לפי ת"י  ללא תפר    40פלדה סקדיול  * צנרת מים ראשית תהיה מ 
ע עשיר מגולבן, לרבות צביעה בצב  בריתוך עם אלקטרודה מתאימה לריתוך  3"-, מ2עד "
 אבץ.

סופי   אישור  לפי  פקסגול  תהיה  בדירות  צנרת  ותבוצע*  והמתכנן,  המזמין  לפי    של 
 של הספק ובאישורו. הנחיות ותכנון מפורט 

 
 לקראת הביצוע. גי הצנרת יקבעוהערה חשובה: סו

גלויה תיצבע מחוץ   -* צביעת צנרת ו  צנרת  יסוד  , צבע  בצבע עליון  לבניין בווש פריימר 
 כל . בגוון שיקבע ע"י האדרי

 
 הנחיות כלליות לצנרת: 7.5.5

או   גלויים   ,) הדירתיים  המים  למוני  ועד  לבניין  )מהכניסה  בבניין  המים  צינורות  כל 
וללא תפר, עפ ציפוי מגן תלת שכבתי    40סקדיול  ת פלדה מגולוונים  ויים, יהיו צינורוסמ

בצבע   266.5.1ישראלי  נושאים תו תקן    מתוצרת "אברות"   APC GAL  -ל מסוגבשיחו
לבר מים  המוליכים  צינורות  צביעת כחול.  תורשה  לא  אדום.  בצבע  יהיו  השריפה  זי 

 צינורות בבניין. 
 ,225יציקת פלדה חשילה מגולוונת לפי ת"י  החיבורים יבוצעו בהברגת בעזרת פטינגים מ

המת באלקטרודות  בריתוכים  ובאו  מגולוונת  בצנרת  לעבודות  פטינגים עזרת  אימים 
 מגולוונים מתאימים לעבודות ריתוך. 

ורות יוסרו בעזרת כרסום ידני. איטום החיבורים יבוצע בשפתן  הבליטות על שפת הצינ 
ן אזורי הריתוכים או ההתחברויות יבוצע ובמריחת מיניום או בעזרת סרט טפלון. תיקו

 ות. ת אביזרי עזר מקוריים מתוצרת אברע"י סרטים מתכווצים או באמצעו
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מגול מפלדה  וחיזוקים  תליות  ווים,  באמצעות  יעוגנו  גלויים  מצופה  צינורות  או  וונת 
 אפוקסי גלוי בתנור. 

ת בבטון עם  לאחר השלמת עבודות ההתקנה , הבידוד ובדיקת הצנרת בלחץ תבוטן הצנר
 אחוז גבוה של מלט וללא סיד.
פחות מסביבם ולכל ס"מ ל  3יעטפו ביציקת בטון בעובי  צינורות במילוי מתחת הריצוף  

 אורכם.
 בבטון. חריצים בקירות בהם תעבור צנרת יאטמו במלואם

הצינור   קטרים  בשני  גדול  בקוטר  שרוולים  דרך  יבוצעו  קירות/תקרות  דרך  מעברים 
 מר עמיד אש .העובר ויאטמו בחו

 
 בידוד צנרת מים חמים: 7.5.6

יעשה   מים חמים  צנרת  "וידופלבידוד  סינטטי  גומי  קליפות  "ענביד". ע"י  תוצרת  קס" 
תוך הבניין או פח מגולבן בעובי  דוד צנרת תהיה ע"י עטיפה בסרט פלסטי ב ההגנה על בי

 מ"מ )מחוץ לבניין וחדרי מכונות(. או לחלופין בפויל אלומניום.  0.6
 

 : בדיקת לחץ  .0607
האש א. וכיבוי  החמים  הקרים,  המים  בדיק  -מערכות  של  יעברו  לחץ    12ות 

במשך   סעיף    4אטמוספרות  הל"ת  לפי  חשבון    .8.8.2שעות,  על  יערכו  הבדיקות 
פק את המכשירים הדרושים לכך כגון: משאבה, מנומטר, צנרת   הקבלן  ועליו לס

בנוכח תערך  הבדיקה  זמניים.  קווים  ביומן   וסגירת   זאת   שיאשר  המפקח  ות 
א הצנורות,  יאטמו  האישור  לאחר  רק   הצנרת  העבודה,   על  הבידוד  יותקן  ו 

 דדת. המבו
 
והדלוחין   ב. השופכין  לצנרת  לחץ  סעיף     -בדיקות  הל"ת   לפי   אין  8.6.2תעשה    .

מתפרקים    טסט   בפקקי   להשתמש  יש  המפקח.  אשור  לפני  התעלות  את  לכסות 
 גמת מוצר של חברת "פומס" או ש"ע מאושר.   לצורך הבדיקה, כדו 

 
 מערכת מד מים וטיפול באבנית: ג.

מערכ  תותקן  למגרש  מדבכניסה  ע"-ת  כנדרש  ראשית  בין  מים  כולל  העירייה,  י 
ושס אבנים  מלכודת  ניקוז,  אלהיתר  עבור  -תום  מים  למונה  וחיבור  מז"ח  חוזר, 

 שני כנדרש ע"י העירייה. גינון ציבורי, בכניסה לכל בית תותקן מערכת מד מים מ 
 

 ברזים חוצצים: ד.
עם אטם טפלון או  מעבר מלא עם ידית מתכת  ברזים כדוריים "שגיב"    2עד קוטר " 

" ש"ע מא  דגם    3ושר. קוטר  ברזי פרפר  או מגופים    תוצרת "הכוכב"   103ןמעלה: 
 תוצרת "רפאל". , T-4001דגם 

 
 שסתומים אל חוזרים:  ה.

 " קוטר  דגם    2עד  "סוקלה   231מפליז,  "  -תוצרת  או  ש"ע  בלאס"  או  איסקים" 
 מאושר.

 " ד  3בקוטר  ברזל,  מיציקה  "רפאל  V-51גם  ומעלה  דגם  תוצרת  או   "RV  283   
 בלאס" או ש"ע מאושר. -תוצרת "בראוקמן

 
אוטומטים ו.   לאישור  למינ   שסתומים  שיוגשו  ברמ"ד  או  דורות"   " מתוצרת  יהם 

 המתכנן. 
 

 ור המתכנן לסוגי האביזרים.אין לבצע את המערכת ללא איש ז. 
 

 : שיפועים  .0707
 אופקיים.   -צנרת מים קרים וחמים 

 אלא אם כן יצויין אחרת בתכניות.  מינימום,   %2   דלוחין ושופכין צנורות
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 1.5% – 6צנרת שופכין  " 
 . מתכנןיש לקבל אשור בכתב מאת ה -יפועים  קטנים יותר להנחה  בש

 
 : קבועות מחרס  .0807

 המפורט בכתב הכמויות .     ועות לפיסוגי הקב
הבנ למסירת   ועד   אספקתן  מיום  הקבועות  על  להגן  המסייש  לקראת   יש ין.   ירה  

הרצפות  לנקותן   מפני   המרחקים   על   להקפיד   יש   פגם.   מכל  מבריקות  ולמסרן 
 קירות ולשמור על גובה אחיד עבור הקבועות  מאותו  הסוג.  וה

מושב ומכסה יהיו מחומר פלסטי סוג "כבד". בהיעדר   ,האסלות יהיו מתוצרת "חרסה"
מחומר ההדחה   מכלי  יהיו  אחרת,  מאו  דרישה  בדגם  דופלסטי  מנגנון  עם  כמותי.   שר 

כולל   ולקיר  לרצפה  פלדה  קונסטרוקצית  עם  יסופקו  תלויות  המפורט אסלות  כל 
בדוק  כמותי , יש ל-+מיכל הדחה סמוי דו  1ויסופקו עם מזרם חצי אוטומטי "-בתכניות

 עם אדריכל סוג מיכל ההדחה .
" פליז  ברגי  בעזרת  לרצפה  לחזק  יש  יס"  40,    3/16אסלות  כרום.  מצופי  למרוח מ  ש 

 אסלה במרק פלסטי לבן לפני הידוקה לרצפה. תושבת ה
רחצה   קונ  -כיורי  על  "יורכבו  בקוטר  מגולבן  מצנור  לצורת   1/2זולים  ומותאם  מכופף 

יזון הכיורים והקבועות. כיור הרחצה במקלט יהיה הכיור במגע רציף. יש להקפיד על א
 .1205.3לפי ת"י  עשוי מפלדה בלתי מחלידה. התקנת הכיור 

מיד  עם  היציאה ממחסום   -  2כל צנרת הדלוחין במילוי, כולל לכיורים, תהיה בקוטר " 
 יור והכניסה לקיר יש לעבור לקוטר הנ"ל.  הכ

הסניטריים הכלים  כל  יהיו  אחרת  דרישה  תוצרת   בהיעדר  א'  סוג  לבן  מחרס  תקניים 
לפי בחירת המזמין או האדריכל.    "חרסה"  או   דוג  שווה  ערך  יספק  מא מכל הקבלן 

. כל ביזר לאישור המפקח. כל  הכלים  יורכבו  לפי  המפרט  הטכני  של היצרןקבועה וא
הארמטורות יהיו מצופות ניקל כרום בהתאם לדרישות התקן ובצבע מותאם לכלים לפי  

לפי בחירת בח ובסוג  בגוון  יהיו מסוג קשיח  , או האדריכל. מכסי  אסלה  ירת המזמין 
 ו האדריכל. אהמזמין 

 
 רי הקבועות:חומא. 

ו  -היזם(חומרי הקבועות יהיו כדלקמן: בהתאם למפרט המכר. )טעון אישור האדריכל 
למיניהם  המים  ברזי  כל  את  לצייד  יש  כן  כמו  משפטים(.  כיורים,  )אסלות,  חרס 

 וניים מאושרים ע"י הרשויות )בעלי תו תקן כחול(. חסכ
 

 ב. קערות מטבח:
נג אקרילי  מסו  60/40כיור במידות   כפול. התקנה שטוחה ירוסאו  כיור אקרילי  טה או 

 ש"ע. כדוגמת דגם שלוסר של זהבי ו/או סוליקוויץ או
יו  הזיזים כנ"ל לגבי כיורי רחצה. לכל קערה מחסום בקבוק מפוליפרופילן מתנקה מאל

 תוצרת " חוליות" עם הכנה לחיבור ניקוז מדיח כלים.  2בקוטר "
 

וחמ  קרים  למים  סוללות  מוכג.  יהיו  להת ים:  ניקל  תוצרת רום  פרח  דגם  בעמידה  קנה 
יה סוללה עם ברז נשלף . לעיתים מודגל סרת גליל, ציפוי כרום ניקל, לקערת מטבח תה 
 ורך.כיור וברז מים קרים יהיו גם במרפסת במידה ויהיה צ

 
ד. אסלות ישיבה: כל האסלות יהיו אסלות תלויות מחרס תוצרת הארץ או חוץ סוג א' 

הבצבע   מיכל  עםלבן.  סמוי  כבד   דחה  דגם  ומכסה  מושב  כולל  כמותי  דו  מנגנון 
 מפלסטיק. 

 זוק והתקנת המיכל והאסלה בכל סוגי הקירות. המתקן כולל כל מתקני החי
 עם עין בקורת.   H.D.P.Eלאסלה   חיבור האסלה אל נקז יעשה באמצעות ברך

 
 ה. מקלחת 

ניקל    מצופה כרוםראש מקלחת  עפ פקק ניקוי,    4/"2המקלחות כוללות מחסום רצפה "
כרום מחומר  וחמים  קרים  למים  וסוללה  מעולה  ראש   -מטיפוס  עם  למקלחת  ניקל 
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ו לפי    2לחת קבוע אינרפוץ  מק דרך תוצרת "חמת" סידרה "מיקסומית" או שווה ערך 
 החברה.  בחירת

 
 ו. אמבטיות:
בן  עש. צבע ל מ"מ עם ציפוי אמאייל או אקרילי כולל ציפוי חיצוני בולם ר  3מפח בעובי  

ס"מ תוצרת הארץ או חוץ סוג א' או שווה ערך, כולל סוללה   160/71מון במידות  או פרג
ק תוצרת  למים  יד  למקלחת  גמיש  צינור  עם  תלייה  מוט  ניקל,  מכרום  וחמים  רים 

 יקסומת או שווה ערך. "חמת" דגם מ
 

 ז. הכנה למכונת הכביסה תכלול: 
יוחד עם זקיף לחיבור  מחסום מ  ה , כוללצנרת מים קרים חמים ודלוחין למכונת כביס

 עם הברגה.  1/2צינור הגומי של המכונה וברז גן "
 

 כלים תכלול:ח. הכנה למדיח 
 ברז מים קרים והכנה לניקוז בסיפון של קערת מטבח. 

 
 ר למקרר: ט. הכנת חיבו

 יותקן בעתיד בדירות מיני פנטהאוז ברז מים קרים למקרר.
 . 28-30כיור  במרפסות בקומות ברז ו יותקנובדירות מיני פנטהאוז ופנטהאוז 

 בכל הברזים והמקלחות יותקנו חסכמים עם תו תקן כחול.
 לים יהיו בעלי תו תקן כחול. כל הכ

 
 :ומחסומי פלסטיק סוללות ברזים  .0907
והחמים   לות סול   כל: הקרים  ושופכין   המים  יוצאים   ברזים  של   ,  חיצוניים  חלקים    ,

מזרמים,   פנימיים,  ווי  רוזטותברזים  שרשרות  ,  לכיורים,  שסתומים  וברגיהם,  חיזוק 
וכד'    שופכין   נחושת מצופים כל      -לפקקים, רשתות  לעביטי   יעשו מסגסוגת  אלה  

ף  ו  מהדגם  המצויין בכתב הכמויות, כפוכרום  מלוטש  כמפורט  בתקן  הישראלי  ויהי
 .  לדוגמאות שיאושרו על ידי המפקח

מפלסטיק מתוצרת  מאושרת.  חלק מהמחסומים יהיו    -ון"(  מחסומים לכיורים )"סיפ
מי  ניקוז  של המזגנים, או מדיחי     יסופקו עם יציאה צדדית  לפני  המחסום,  לקליטת

 כלים.   
 

 : ברזים ואביזרים  .1007
יהיו מטיפוס כדורי  מסגסוגת  נחושת  מצופים כרום.    -ועד בכלל    2וטר "עד ק  ברזים

מתוצרת  "חמת", מסוג וגוון לפי בחירת האדריכל. בכל   יהיו    -ים  ברזים וסוללות פנימי 
יש להתקין רקורד לאפשר פרוקו. כל     -ר הברגה  מקום בו יותקן ברז או  אביזר עם חיבו

 זה  במחיר  הברז  או האביזר.
 

 :ברזי שריפה חיצוניים  .1107
שריפה   דגם    -ברזי  כדוגמת  כיפות  בעלי  "פומס"  3יהיו  על  של חברת  ברז כל     פתח   . 

 .  יורכב מצמד מסוג שטורץ עם אטם מתכתי
 

 :מחסומי רצפה  .1207
יעשו מפלסטיק עם מכסה פליז  מחורר  על  משטח  רבועי      -   4/ "  2מחסומי רצפה "

  -מים חייבים לשאת תו תקן. חיבור  על  ידי  חצי  רקורד קוני  בגוון שיאושר. המחסו
 הרצפות. ם שטחנקי עום. יש להקפיד על גמר  בחיבור  המחס 

 
 : קופסאות בקורת  .1307

"  2קופסאות בקורת "  /2  " "  4או    מכסים  כמפורט  לגבי   יעשו  מפלסטיק  עם  -   4/ 
 תקן -לשאת תו . הקופסאות חייבים  מחסומי רצפה. כנ"ל לגבי מאריכים

 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    64  

 :SP/ מולטיגולצנרת אספקה בשיטת   .1407
, עם   מולטיגול  צנרת  באמצעות  ע   בוצצנרת החלוקה בתוך יחידות השירותים ומטבח  ת

ע ע"י היצרן עם הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצבטיפת בטון .
 שנים.   10 -אחריות ל

 צלסיוס.  מעלות  100אטמוספרות עד  10לחץ הצנרת 
 . תכלול את האביזרים  הנדרשים  להתחברות לנקודה  מולטיגול "צנרת " * 
שנים   10  -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  ולית ואחריות  כמצו שרולו  מחירי הציוד יכל  *  

 .   מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 
 
 :פקסגולצנרת אספקה בשיטת   .5107

תב ומטבח   השירותים  יחידות  בתוך  החלוקה  באמצעות  צנרת  .   פקסגול  צנרת  וצע  
קנה.  התה  הצנורות  יותקנו  בתוך  צנורות  מגן  פלסטיים  המאפשרים  שליפה  לאחר

   10  -הצנרת תבוצע לפי הוראות היצרן ובאישור הקבלן המבצע ע"י היצרן עם אחריות ל
 שנים. 

 מעלות צלסיוס.   100אטמוספרות עד  10חץ הצנרת ל
הנדרשים  להתחברות לנקודה ותכלול שרוול  האביזרים   תכלול את    "  פקסגולצנרת "  *  

 מתעל. למחלקים יינתן מחיר נפרד.   
שנים   10  -ין  במסמכי  ההצעה/הסכם  וליללו שרות ואחריות  כמצו יכד  מחירי הציו  *  

 .   מולטיגוללצנרת אספקה בשיטת 
 
    :וניקוז מתקני ביוב .6107

לביוב השוחות  ניקוז   כל  טרומי  -  /  מבטון  פלסטי   יעשו  או  הת"י,  מתוצרת לפי  ים 
(  מאושרת וולפמן  ות)  התקן   לפי   זיון   עם  תהיה  הבטון  לשוחות  הרצפה  לפני   צו.  ק  

הטבעות מגנופלקס    הנחת  שוחה  ביציקה תחתית  המיוצרות  חרושתיות  תחתיות  או   ,
ת עם הכנת הפתחים מראש ע"י היצרן.  בחיבור הצנורות לשוחה יותקנו  מונוליטית אח
מ לשוחותמחברים  ל  יוחדים  ייבנו  השוחות  מכסי  אחרת  דרישה  בהיעדר   טון    25  -, 

פי.וי.סי דגם -עית מונחת בפיתוח שטח תהייה מקרק-תת  / ניקוז  צנרת שופכים,    מעמס
 , לכל עומק נדרש כולל עטיפת חול .  SN-8עבה 

למערכת ציבורית קיימת בתיאום עם העירייה + בזק + חברת   / ניקוז  קו הביובחיבור  
והזמנת שוטרה  , וגישוש + שימוש במחפרון  כולל חפירה   , יש   חשמל   , במידת הצורך 

 ים לפני תחילת הביצוע . יק  / ניקוז  לבדוק תא ביוב
 

 ביוב ותיכול:  07.17
 . SN8 844פי.וי.סי קשיח לפי ת"י -צינורות: צינורות מ  א. 
מסוימים  או במקרים    658תאי בקרה: תאי בקרה מחוליות בטון טרום לפי ת"י   ב. 

 יקים( מבטון. תאים מבטון מזוין יצוק באתר ותחתית עם מזלגונים )בנצ'
 טון. 40תנועת רכבים יש לבצע שוחות עם מכסים לעומס באזורי כביש מיועד ל ג. 
יש לבצע שוחות עם צווא ד. רון מוגבה ומכסים ממולאים  באזורי שטחים מרוצפים 

 בדוגמת הריצוף. 
וניות, יש לבצע בהתאם  מגרש והניקוז למערכות עירהתחברות מערכת הביוב של ה ה.

 לדרישות עירייה ובתאום עם העירייה. 
 

 : מתקני מים .1807
 ראש מדידת מים ראשי יותקן לפי תוכנית . 

זרים וספחים , חפירה מטר , הכוללת אבי  1תותקן בעומק עד  צנרת המים בפיתוח שטח  
 והחזרת המקום לקדמתו . 

יה + בזק + חברת החשמל  רית קיימת בתיאום עם העירי חיבור קו המים למערכת ציבו
שוט והזמנת   , במחפרון  שימוש   + וגישוש  חפירה  כולל  לבדוק    ר,  יש   , הצורך  במידת 

 קוטר קו מים קיים לפני תחילת הביצוע . 
המים לצריכה ולכיבוי אש ייעשה בהתאם, כמו    בהתאם להנחיות התאגיד, תכנון מאגר

, כן תכנון לחדר משאבות , ספי קת המשאבות וסוגם יושר ע"י המתכנן לפני התקנתם 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    65  

ל  אביזרים,  מים,  למשאבוסכמת  חשמל  הזנות  חשמל,  ובאחריות    תוחות  מתוכננים 
 הקבלן לבצעם בהתאם עד לקבלת אישור מכון התקנים בכפוף לתקנים הרלוונטיים. 

 
 : ציוד כיבוי אש  .1907

ידי   על  שיאושר  ארון  בתוך  יותקנו  אש  כיבוי  מטף גלגלוני  גם  יכלול   ואשר  המתכנן 
י, צנור  נ כוו  -הגלגלון יורכב על ציר רב     -ר דרישות אחרות  ק"ג. בהיעד  6אבקה יבשה  

 25ואורך    3/4לפחות, על כל  גלגלון  יורכב  צנור  לחץ בקוטר  "  1המים המזין יהיה "
רה. לפחות. בנוסף לנ"ל  יותקן ברז לפתיחה מהי  3/4מזנק רב שימושי בקוטר  "  מטר עם

"שטור מצמדי  באמצעות  יהיו  המזנק  ואל  הגלגלון  אל  הלחץ  צינור  בקוטר  חיבורי  ץ" 
 לאישור מכבי אש.  .הציוד הנ"ל כפוף1"

יסופקו בנוסף לנ"ל    -בעמדת כיבוי מלאה   מבד   2זרנוקים  "  2ובהיעדר דרישה אחרת 
   2ה  " עם  חיבורי  שטורץ, ובנוסף ברז שריפ  2מטר בתוספת מזנק סילון "   15ריין  משו

 ק"ג.  6עם  חיבור  שטורץ ומטפה אבקה יבשה  
 

 : קבלת המתקן  .2007
בקורת ראשונה לקבלת המתקן, יבצע הקבלן את   רבנוסף לנאמר במפרט הכללי: לאח

רשום  הדו"ח  עד למועד     כל העבודות שנרשמו, כולל העבודות הנוספות  שנתנו  מיום
יחוייב    -בצע את כל  התיקונים    הסופי לקבלה. אם בקבלה הסופית ימצא שהקבלן לא 

ור נוסף ק הנוגעים בדבר וזאת עבור כל ב  הקבלן בהוצאות הנובעות מבטול זמן של כל
 לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה זו.  -לקבלת  המתקן 

 
 : אש ספרינקלרים עבודות כיבוי  .2107
ים וגבהי המתזים יהיו לפי  המתזים יהיו מסוג לפי המפרט בתוכנית , מידות מרחק . 1

  1יהיו מקוטר " יות התקן , התקנת הירידה למתז לתקרה אקוסטית  התוכנית והנח
 ת אם לא צוין אחרת בתוכנית . ופחל

לא . 2 הקהלן  על   , הכמוייות   בכתב  המופיעות  ההגדרות  עפ"י  תהיה  את  הצנרת  שר 
 תוכנית הספרינקלרים במכון התקנים לפני ביצוע . 

 
 :עדות תכניות  .2207
(AS MADE הצנרת מהלכי   כל   את   ויכללו   הביצוע   לאחר   הקבלן   ע"י  יוכנו   )

 ימסרו למפקח בצורה ובמועד לפי קביעתו. ו ויוהקבועות כפי שבוצע
טמ שקובע  מדוד  יוצא  חמים  מי  בקו  טרמוסטט  להתקין  יש   : פרטורה הערה 

 צלזיוס .  45 -מקסימאלית ל
 ייצור מים חמים:  07.21
ונות של הבנין, תותקן מערכת סולרית מאולצת כפי שיפורט הקומות העלי 7-ל  7.21.1
 להלן. 

 ות של הבנין הגבוה יותקנו בוילרים חשמליים.אשונ הקומות הר 7-לדירות שמתחת ל 
 דודי חשמל לקומות הנמוכות: 7.21.2

 יה על ידי דוודי חשמל דירתיים, להלן הפירוט:ייצור מים חמים יה 
שנים לפחות, ויכלול:   8-יות לה מתוצרת מוכרת, עם אחר ליטר יהי  150הדוד בנפח 

קווט   2.5"י אלמנט חשמלי  מי עבשטח תקני, גיבוי מקומחליף חום מסוג מעטה כפול 
 בנפח לפי התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. 

-זכוכית, והדפנות הפנימיות מצופות ציפוי טרמו הדוד מבודד בפוליאוריטן או משי
המבטיח הגנה בפני קורוזיה ויכלול שסתום ערבוב תלת תוצרת גלאס", או אחר, ציפוי 

 "ע. "שגיב" או ש
 ית:פירוט המערכות הסולר 7.21.3

ייצור מים חמים יהיה על ידי מערכת סולרית מאולצת ועל ידי דוודי חשמל. הדוודים  
 רת "פרת" או שווה ערך מאושר. והמערכת יהיו מתוצ

ים עם מחליף חום המחוממים על ידי  מערכת המים החמים בדירות תתבסס על דווד 
 סולרית מרכזית מאולצת ועל דוודי חשמל. מערכת
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 א. כללית: 
במפורט את מערכת האנרגיה הסולרית במעגל סגור המבוססת על   לתכנןעל הקבלן 

 דוודים דירתיים. 
דירתיים בתוך הדירות , משאבת סחרור, מערכת קולטים,  המערכת תכלול: דוודים 

יכת הנ"ל, צנת חיבור מבודדת, מערכת חשמל, וכל האביזרים  קונסטרוקציה לתמ
 ידי מכון התקנים.  רת עלהמערכת תהיה מתוצרת מוכרת ומאוש  הדרושים. כל

כל התפוקות יהיו לפי התקנים המתאימים ובאישור מכון התקנים. הקבלן יתאם  
 את מערך הקולטים על הגג.  ויתכנן

 
 ב. הדוד: 

ויכלול: מחליף    שנים לפחות, 8-רת, עם אחריות ליהיה מתוצרת מוכ  150הדוד בנפח 
קווט בנפח לפי    2.5 חשמלי חום מסוג מעטה כפול בשטח תקני, גיבוי מקומי ע"י אלמנט

 התכניות עם תרמוסטט בתוך הדוד. 
-ות הפנימיות מצופות ציפוי "טרמוהדוד מבודד בפוליאוריטן או משי זכוכית, והדפנ 

 בפני קורוזיה.  גלאס", או אחר, ציפוי המבטיח הגנה
 

 ג. הקולט:
 . 579יהיה מתוצרת מוכרת והמבנה שלו יתאים לדרישות ת"י  

 6מ"מ, הקולט יאושר ע"י מכון התקנים, ללחץ עבודה   3 ת בעוביהשמשה תהיה מזכוכי
ה, במגע עם מים, יהיו עמידים בפני אטמ'. חומרי הקונסטרוקצי 12אטמ' ולחץ בדיקה 

 ר של מת"י(. ולבנת וכל חומר אחר שקיבל אישוקורוזיה )כגון: נחושת, פלדה מג
ס"מ, ויהיה   5עובי כוכית בס"מ לפחות, או משי ז 3הקולט יבודד ע"י פוליאוריטן בעובי 

 מ"ר.  2.0-נתון בבית מפח מגולבן צבוע או מפיברגלס. שטח הקליטה יהיה, לא פחות מ
 

 ד. צינורות:
יאושרו צינורות אחרים חיבורי  ללא תפר. במקרים מיוחדים   40יהיו מגולבנים סקדיול 
 ו בידוד שיהיה אחת מהאלטרנטיבות הבאות:הברגה, אטומים, ויכלל 

 ס"מ .   2ענביד או שווה ערך בעובי   ופלקס של בידוד ויד
 זפת או ציפי פח. הבידוד יצופה ע"י פוליו אלומניום עבה עם שכבה פנימית של ניר 

יהיו מאותו סוג למניעת רורוזיה  שים לב: צינורות מערכת הסחרור וצינורות הקולטים
 בין מתכתית. 

 
 ה. קונסטרוקציה:

לים מקצועיים מרותכים  יה מפרופיהקונסטרוקציה לתמיכת המערכת תהיה עשו 
 עליון.  וצבועים. הפרופילים ינוקו בחול ויגולבנו אחרי הייצור. לאחר מכן יצבעו בצבע

 
 ו. הרכבה: 

-מקצוע , הקולט יורכב בזווית לא פחות מתבוצע בצורה מקצועית ונאה, ולפי כל כללי ה
C°25    4ד על וקציה תעמוביחס לאופק ובכיוון דרום, במדויק ככל האפשר. הקונסטר  

 ס"מ.  20X20הגבהות מבטון )יסודות( במידות 
באמצעות פח פלדה )מרותך  כל רגל של הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת ליסוד שלה 

 . 12ודיבל פיליפס   100/100/4לרגל( במידות 
 מקום היסודות של הקונסטרוקציה ייקבע ע"י הקבלן, בהתאם לדגם הקולט. 

 
 ז. בדיקה:

 י הקבלן. ע"  579ת"י    הבדיקה תיערך לפי
 עקרון הפעולה: 

גל קולטים מורכבים על הגג, יקלטו את אנרגית השמש ויסחררו את המים החמים במע 
תופעל ע"י תרמוסטט  סגור אל דוודים ביתיים. הסחרור יבוצע ע"י משאבת סחרור אשר

 מייצג ושנייה בקו חוזר מהדוודים.   דיפרנציאלי אשר גליו יורכבו, אחת על קולט
 . 579ת תהיה בהתאם לתוכניות, והבדיקה בהתאם לת"י ל המערכקה שהתפו
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 ח. ציוד מכני:
סבל"ד, אטם מכני, ציר    C 100 1450עד  משאבת סחרור תהיה עמידה בפני מים

 וצרת מוכרת או שווה ערך מאושר ע"י היועץ. נירוסטה, מאיץ ברונזה ת 
הקיר  קונזולה על ספיקה ולחץ בהתאם להמלצות היצרן. המשאבה תורכב על בסיס או

 ותכלול את כל החיזוקים הדרושים. 
ה ערך בדרגה  שסתומים אל חוזרים מסוגסגת נחושת יהיו תוצרת "קים" או שוו

 מותאמת למים חמים עם בוכנה או עם מדף. 
מסנן מים חמים מסגסוגת נחושת. מיכל התפשטות יהיה דגם  בה יותקן לפני המשא

 . ה ערך מאושרדיאפרגמה סגור מתוצרת "פלמקו" או שוו
שסתומי שחרור אוייר ומצמצם לחץ לכניסת המים יהיו מתוצרת " בראוקמן" או שווה 

 ערך מאושר. 
 מכל דוד יותקן שסתום ערבוב תלת דרכי תוצאת " שגיב" או ש"ע.  ביציאה

 כל הציוד מחייב השגתו לאישור המתכנן. 
 

 ט. חשמל ופקוד:
 בסעיף זה נכללים:

המתכנן, יכלול תרמוסטט שני ראשים  מאושרת ע"י  תרמוסטט  דיפרנציאלי מתוצרת
 או שני חיישנים והאינסטלצייה החשמלית עבורם. 

המשאבה, והפיקוד שלה כוללים: לוחית הפעלה חסינת קרינת   כל מערכת החשמל של
UV מים, הכוללת גם הגנה ע"י מפסיק חצי אוטומטי, נתיך, מנת בטחון.  םטוא 

אבה, לוחות, רגלים( ע"י כבלים  המערכת ) מש  אינסטלצייה חשמלית בין כל מרכיבי
עמיד נגד  תרמופלסטיים בתוך צינורות משוריינים וחיבורים פלסטיים גמישים. הכל

 . UVקרינת 
 

 י. היקף העבודה:
 העבודה כוללת:

 והגשה למכון התקנים. מפורט תכנון  -

 דוודים עם מחליפי חום, אלמנטים חשמליים ותרמוסטטים. -

 קולטים.  -

 לקולטים.   קונסטרוקציה -

 דות ובידוד, אביזרים, משאבה, מיכל התפשטות. עבו -

 תרמוסטט דיפרנציאלי.  -

 מערכת תפקוד, והחשמל.  -

 הנ"ל למערכת מושלמת , הפעלה ויסות, כוון. הרכבת כל  -

 שנים.  8-אחריות ל -

 קבלת אישור מכון התקנים.  -
 

 יא. הערה כללית:
מותאם בדיוק למתכוון    ידו אינו  -עלהקבלן רשאי להציע שינויים בתכנון, במידה והציוד המסופק  

 כאן.
 ה יחייב . שינויים אלה יוגשו בצורת תוכניות מפורטות לאישור המתכנן, ורק אישור ז

  לה ופעולה לכל מנוע ותקלה, פעמון אזעקה לוח החשמל יכלול את כל המתנעים, ההגנות, נורות תק 
ר להחלפה אוטומטית  וכמו כן סדו  עם כיבוי השתקה, הגנה נגד עלית ונפילת מתח, מגון יתרות זרם,

 בין המשאבות התורניות. 
 ן. אינסטלצייה חשמלית בן כל מרכיבי המערכת תותקן ע"י הקבל

הנדס החשמל של המבנה, וחברת  הלוח יהיה במבנה אטום למים ולאבק, ויבנה בהתאם לדרישות מ
 החשמל. 

הבין אחראי  -המפרט  הקבלן  כן  כמו   , הישראלי  והתקן  והמעודכן  אישור  משרדי  בודק  לקבלת 
 מוסמך למערכת החשמל. 
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 י.ב בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת :
 . 1205קני תברואה באמצעות מעבדה מוסמכת לפי ת.י. על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקות של מת

 
 מים: מוני 07.23

 
 מונה מים ראשי: 

למגרש יהיה מונה מים ראשי לפי הנחיות מחלקת המים של עיריית נשר, כולל כל  
 והברזים הדרושים בגודל מתאים, הכל לפי התכניות ולפי דרישות העירייה.יזרים  האב

 כמובן מונים דירתיים. הכל לפי הנחיות עיריית נשר. לבניינים יהיו מוני מים משניים, ו
 

 רתיים: מונים די
חוזר וצינור מקשר, -ברזי ניתוק, אל 2בכל דירה תבוצע הכנה למונה מים דירתי כולל  

וק משותף לכל קומה. סוג הברזים, סוגי הכנות לקריאה מרוכזת ברז ניתכמו כן יהיה 
 וכו' בהתאם לדרישות עיריית נשר.

 
 ט מתקני שאיבת ניקוז במרתף: פירו 07.24

 ניקוז לפי הפירוט כדלקמן:מערכות שאיבת  2בחניון יותקנו 
  מ"מ לפחות, המשאבות בנויות 80לניקוז רצפה כולל שתי משאבות עם מעבר חופשי 

 בד מיציקת ברזל והגנה טרמית בסלילי המנוע כנגד עומס יתר והתחממות. במבנה כ
או שווה ערך   A.B.S": "לוברה" או "המשאבות תהיינה מאחת התוצרות הבאות

סאות לפי פרטים עם מכ 200בור שאיבה תקני עשוי מבטון   מאושר. המתקן יותקן בתוך
טיבות ברצפה עם חיווט  קן רגש רשיאושרו על ידי המתכנן. ליד כל מתקן שאיבה יות

 ללוח בקרה מרכזית ולביפר של איש אחזקה. 
התקין קו מילוי מים אוטומטי שימלא  כדי לגרום להפעלת המשאבות מידי פעם יש ל

שיותקן על קו המים למילוי, כולל   1/2תום חשמלי בקוטר "את בור השאיבה על ידי שס 
 , ויופעל על ידי טיימר פעם בשבוע.  מז"ח
ילוי של מערכת זו, כמו מערכת חיישן הרטיבות יכללו במחיר מתקן  ל מהחשמ  מערכת

 החשמל של החדר. 
 

 נתוני המשאבות: 07.24.01
 ראה תוכניות.

 
 מתקן השאיבה:   07.24.02

 הבאים:   בנוסף למשאבות את מתקן השאיבה יכלול
  10פלדה מגולבנת עם כושר הרמה פי  מטר עשויה  10אספקת שרשרת הרמה באורך 

, כולל וו הרמה מגולוון. המשאבות תהיינה מותאמות למי הניקוז.  שקל המשאבהממ
מטר מותאם לעבודה בביוב ו/או ניקוז.  10באופן אינטגרלי יסופק כבל חשמלי באורך 

הרץ ומצויד בהגנה תרמית,   50וולט   400פאזות  IP68  3חלוטין  המנוע יהיה אטום ל 
 לחות והגנה נגד רטיבות.  

 סל"ד .  1450סל"ד או  2900-תהיה מותאמת לעבודה בל המשאבות נקודת העבודה ש
י המשאבה יהיו עשויים  המשאבות יהיו טבולות להתקנה בבור רטוב או יבש. כל חלק

אוטומטי לחיבור באמצעים פס מוביל או   יציקת ברזל. המשאבה תסופק עם סידור
קוי עם פתח ני העמדה על בטון וכן קשת יניקה בתחתית המשאבהלחילופין עם בסיס ל 

 מברזל יציקה. 
האביזרים סביב המשאבות יכללו שני שסתומים אל חוזרים, שני מגופים רבע סיבוב  

פי התחברות  עוקף עם מגוף, שסתום שחרור אוויר צינור סניקה ו "גמל" ל מעבר מלא
ה בבטון לפני היציקה ושרוול ללוח.  לשוחת חוץ, וכמו כן התקנת שרוולי צינור היציא

ללא תפר. קו הסניקה בקרקע יהיה מפלסטיק דגם  40נים סקדיול  יהיו מגולב הצנורות 
PE100 40יהיה מגולבן סקדיול   -ישיותקנו בחפיקה עם ריפוד חול. אם גלו. 
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 לוח חשמל ופיקוד:  07.24.03
 יהיו דוגמת המסופק על ידי חברת הידרוניקס או ש"ע מאושר ויכללו: 

קסי קלוי בתנור וברמת  אפו  תכת צבועבמבנה מ  HYD10025/LHGלוח חשמל דגם 
 . IP68אטימה  

ות דגם  הלוח מיודע להפעיל זוג משאבות טבולות לביוב ומצויד בבקר פעולת משאב
LHG ידנית לכל משאבה, מגעים  , מפסק זרם ראשי, מפסיקים להפעלה אוטומטית ו

של כל משאבה המיועדים לחיבור ללוח התראות חיצוני ופס  יבשים לפעולה ותקלה 
אביזרי פיקוד, לחיבור הזנה ראשית ולחיבור המשאבות. הלוח יסופק דקים לחיבור מה
 : LGHמצופים חשמליים. בקר המשאבות  4
המשאיות, החלפת  קר המותקן בתוך לוח החשמל אחראי על הפעלה והפסקת פעולתהב

שנייה לפעולה בעת תקלה במשאבה  תורנות אוטומטית ביניהן, הכנסת משאבה 
יוב כבד המחייב פעולה של שתי המשאבות יחדיו.  רה של עומס בהראשונה או במק

וטומטי, מצב הפסק הבקר מצויד במפסק בורר בעל שלושה מצבים לכל משאבה: מצב א
 ועד לניסוי המשאבות בלבד. ומצב ידני. המצב הידני הוא קפיצי ומי 

ב לכל משאבה קיימות שתי נוריות: נורית "בקר פועל" המהבהבת כל זמן שהבקר במצ
ת "משאבה שנייה" הנדלקת בכל פכם שמשאבה שנייה נכנסת לפעולה. בתוך תקין ונורי

 ימרים(:הבקר עצמו מצויים שני ממסרי זמן )טי
משאבה הראשונה לעבודה ועל  שניות המאפשר להשוות את כניסת ה  0-10טיימר   א.

  וע "רטט" של המשאבות אשר יכול להיגרם במידה וקיימות שתי נקודותידי כך למנ
 ת משי. הפעלה קרובו

דקות המאפשר לצרף משאבה שנייה לעזרת המשאבה התורנית   0.2-5טיימר   ב.
 במקרה של עומס ביוב גבוה. 

 בקרת גובה הנוזל: 
ון  מצוף הדממה תחת  -1פים חשמליים: מצוף מצו 4בקרת גובה הנוזל נעשית באמצעות 
עיל את  המפ 1מצוף הנמצא מעל מצוף  -2המפסיק את פעולת המשאבות. מצוף

, מפעיל את המשאבה השנייה  2מצוף הנמצא מעל מצוף   -3ה התורנית. מצוףהמשאב
  3מצוף גלישה הנמצא מעל מצוף  -4מצוף   ומדליק נורית " משאבה משנית פועלת"

 ת מגעי ההתראות. ומיועד להפעיל א
 פעולת הלוח:

. הבקר הפעלה ראשונית: עם הכנת מתח ללוח , תשלקנה כל נוריות הבקר למספר שניות
את עצמו ולאחר שיימצא שהכל תקין תישאר רק נורית " בקר פועל" מהבהבת.  יבדוק

ת המשאבות במצב ידני לצורך בדיקה. לאחר מכן  לאחר שהמערכת נבדקה יש להפעיל א
 ה. את המפסקים למצב אוטומטי על מנת שהבקר יהיה מוכן לפעוליש להעביר 

שאבות תעבודנה  אבה אחרת והמפעולת המשאבות : בכל הפעלה תכנס לעבודה מש
 לסירוגין . 

נמצאת במצב הפסק,  במידה וקיימת תקלה במשאבה התורנית או אחת המשאבות 
 יד המשאבה השנייה לעבודה. תיכנס מ 

( מופעלת 2יע למצוף )בא: כאשר מפלס המים עולה ומג פעולת המשאבות נעשית באופן ה
 ת הבאות:לוש האפשרויוהמשאבה התורנית. המשאבה השניה תכנס לעבודה באחת מש

 . 3מפלס המים ממשיך לעלות ומגיע למצוף  -

ית עובדת זמן  ( אולם המשאבה התורנ3מפלס המים עדיין לא הגיע למצוף ) -
 דקות.  5-.0ן לכיוון בין ארוך ומפלס המים אינו יורד. משך הזמן נית 

 המשאבה הראשונה נמצאת בתקלה.  -
חת למצוף  פלס הנוזל מתפעולת המשאבה או המשאבות תופסק רק עם ירידת מ

 . 1התחתון
המסמן את גובה הגלישה תחדלק מנורת  4במידה ומפלס הנוזל יעלה עד למצוף העליון  

חבר לצופר התרעה , זמזם הגלישה יופעל ויוכנס מתח למהדק בלוח המיועד להתהתרעה
 חיצוני. 

 הפעלה וכיוון:  
ה יעשו תפעול ואחזק  הפעלה ראשונית, כיוון בקר הגובה ומסירת המערכת כולל הוראות

 בשטח באחירות יצרן הלוח והמשאבות. 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    70  

 ור לעיל:מערכת חשמל ובקרה עבור בורות שאיבה תכלול נוסף לאמ .042407.
והמשאבות לא הופעלו במשך זמן    טסט אוטומטי בתדירות נמוכה לכל משאבה במידה -

 ארוך.
 זיכרון המכיל את חמש התקלות האחונות בכל משאבה.  -
 באופן שוטף:   דיגטלי המראהלוח תצוגה   -
 לוחץ יציאה מכל משאבה. -
 מהירות הסיבוב של כל משאבה. -
 שעות עבודה מצטברות לכל משאבה.  -
 משאבה פועלת/ לא פועלת. -
 משאבה בתקלה.  -
ינגלים של : לחץ, תדירות, משאבה פועלת/ לא פועלת,  שרים הוצאת סמגעים המאפ -

 .תצוגה נפרדת ומשאבה בתקלה למערכת איסוף נתונים או 
 חיבור לבקרה חיצונית. -

 הכל צריך להגיע ללוח בקרה מרכזי כפי שיפורט בנפרד להלן. 
 התראות ללוח הבקרה המרכזי בתיאום עם קבלן מתח נמוך. חייב בהעברת הקבלן  

 
 בדיקת התקנה מערכת תברואה: 7.250

 כללי:  07.25.01
ים  לדרישות התקנ בודקים את טיב המלאכה בהתקנת מתקני תברואה, בהתאם -

 שבסדרה זו, ולפי כללי המקצוע.
דיקות בודקים את המתקן בהתאם להסכם בין הצדדים , בדיקה מדגמית ובמספר ב -

 מוסכם ומותאם לגודל המתקן ומורכבתו. 
ות המזמין , או המפקח , או הקבלן )השרבוב( או בא כוח,  יערכו בנוכחהבדיקות י  -

 שהוסמך על ידם. 
מותה או לקטעים ממנה, במועדים ובשלבים  ות למערכת בשלמבצעים את הבדיק  -

או בחפירות , או    הנאותים, המאפשרים את ביצוע הבדיקה ) לפני כיסוי צנרת בקירות,
 לפני יציקות בטון וכדומה(. 

ה העומדים להידבק בבדיקת אטימת בלחץ , לא יכוסו , אלא  ו קטע ממנהצנרת א  -
 תקן זה.  לאחר שנבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות

 
 בדיקת מערכות המים הקרים והחמים:  07.25.02

ישות  בודקים את התקנת המערכות לאספקת מים קרים וחמים לפי כל הדר א. 
 התקן. 

קן, תיערך בדיקת אטימות הצנרת  נמצאו המערכות מתאימות לכל דרישות הת ב. 
כפול לחץ העבודה , שבו יימצאו   1-1/2-ים. לחץ הבדיקה לא יפחת מ בלחץ מ 

בר )ק"ג   0-25ימוש , ובכל מקרה לא יפחת לחת הבדיקה מהמערכות כשהן בש 
 לסמ"ר(. 

הופיעו בה סימני דליפה , לאחר   הצנרת עומדת בבדיקת האטימות כאמור, אם לא  
 שעות לפחות.  24הפעלת לחץ הבדיקה 

 המים , המשמשים לבדיקה, יהיו מים ראויים לשתייה.  
 ור הזמני לרשת העירונית. קה סופית לאחר החיבבודקים את כל הצנרת בבניין בדי ג. 
 

 בדיקת מערכות הנזקים והאזור , המחסומים והמאספים: 7.25.03
נורות  מה של התקנת המערכת על כל רכיביה, קולטנים, צי בודקים את ההתא א. 

 אוויר, מחסומים וכדומה לכל דרישות התקן. 
 בר. 0.25ודקים את אטימות המערכות בלחץ מים של ב ב. 

 ן או שבודקים בדיקה חלקית כל קומה בנפרד. בודקים בכל גובה הבניי 
 

 חיטוי:  07.25.03
בור חיטוי בהתאם לדרישות משרד  כל צנרת המים, אביזרים, מיתקנים ומאגרים תע

 שלום נוסף. הבריאות ללא ת
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 פירוט הדרישות:
 . ריקון מאגרים. 1
 . ניקוי רצפת ודפנות המאגר במטאטא קשיח.2
 . P.P.M250בריכוז מעל יפוכלוריד גר בסודיום ה. חיטוי המא3
 P.P.M3. לאחר השהייה שטיפה ומילוי והבאת המים לרמת מי שתייה בריכוז עד 4

בהוראות למתקני תברואה  יבוצע על פי הוראות משרד הבריאות המפורטות    החיטוי
  נון והבניה המחייבות ביצוע חיטוי ושטיפה של כל מערכת מי)הל"ת( על פי חוק התכ

 התקנתה. שתייה לאחר תיקונה או 
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 עבודות חשמל  - 08פרק 
 

 ללי כ 08.01
 

 ללי כ 08.01.01
 למועד   ביותר   המעודכנת   במהדורתו  08  הכללי  המפרט  סעיפי  להדגיש   או\ו  להשלים  בא   זה   מפרט

   העבודה. לביצוע  יר המח  הצעת   הגשת
 ן מתק  את  המבצע  הקבלן   מן  המינימליות   הדרישות  את  לקבוע  היא     אילו  הכלליים  המפרטים  כוונת 

המפרטים הכלליים הנ"ל    על הקבלן להביא בחשבון את המשמעויות הכספיות של דרישות   החשמל.
 פית. ושל יתר מסמכי החוזה בתמחור הסעיפים השונים של כתב הכמויות של העבודה הספצי

לבצע מתקן חשמל זמני במבנה הכולל תאורה בחדרי מדרגות , תאורה בקומות  בנוסף, על הקבלו  
, ציוד וכבילה יסופקו  ה וע"פ דריש  , חיבור מנוף  , לוחות קבלנים לעבודה , תאורה הקפית  סימון 

 ."י המזמין/קבלן ראשי עבודה תתבצע ע"י קבלן החשמל ועל חשבונוע
 ידו.-ים למערכות המותקנות עלהקבלן את רשימת ההספק כחלק מהצעת המחיר ימסור 

וטף ולפנות את הפסולת למקום שפך  ן שבאחריותו של הקבלן לנקות את שטח העבודה שלו באופ
 ה מנהל עבודה או מנהל פרויקט. מרכזי באתר אשר יור

 
 במפרטדות עבו 08.01.02
 זה מתייחס  לביצוע המתקנים הבאים: מפרט 
 . מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד .א
 .משולבת כריזה וגילוי אשמערכת  .ב
 לוחות חשמל מתח נמוך.  .ג
 טור חירום.אגנר .ד
 בקרת מבנה.  .ה
 ם. מערכת תאורת חירו .ו
 מערכת מתח גבוה.  .ז
 .UPSמערכת  .ח
 הכנות לתקשורת מחשבים.  .ט
 הכנות למערכות בטחון.  .י

 
 תנאי סף  08.01.03

  160בסוג כזה של מתקנים ובעל סיווג קבוצה א' העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון 
,  5וי חשמל( סוג  ו )הנחת ק 250, וסיווג  2תקשורת( סוג   יקוו)הנחת  240, סיווג  5חשמלאות( סוג )

 מתאים ובר תוקף.    חשמלאי מהנדס  ןו שייר ובעל 
 . מהנדסחשמלאי   רישיוןבשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל 

בחברה(, צוות זה הוא הצוות אשר   חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים קבלן החשמל
רישיון חשמלאי  על בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בו כן יעבוד בשטח כמ
 מהנדס לפחות.

 
 היקף המפרט. 08.01.04

ו/או בכתב הכמויות  יש לראות במפרט דלקמן השלמה לתכניות ועל כן עבודה המתוארת בתכניות  
 ף במפרט זה.אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוס

כל המסמכים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין מצורפים ובין שאינם  
 . מצורפים

 
 הספקה והתקנה 08.01.05

 במפורש בסעיף המתאים. מצוין, אף אם לא כל הסעיפים במכרז זה כוללים הספקה והתקנה
 

 . ביצוע המלאכה 08.01.06
 ים של כתב הכמויות, ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרט א. 

לחוקים כלליים אחרים של המקצוע וכן בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל  
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דרישות המקובלות של חברת החשמל, חברת הבזק, חברת הטל"כ, ולהוראות  , לתשי"ד(
 ולשביעות רצונו, ולראות המתכנן ולשביעות רצונו.   מהנדסה

ם בתכנון המתקנים, יהא עליו להמציא אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורי
של המערכת. על לפני הוצאתה לפו  למהנדס ולקבל את אישורו מראש ובכתב יו  את הערות
 בודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.  ביצוע הע

יפרק, יתקין, יחליף על חשבונו הוא כל הקבלן   מהנדסדרישות הע"פ עיל, למרות האמור ל  ב.
או המתכנן אינו מתאים לדרישות הנ"ל.  מהנדסדעת האביזר או חלק אחר במערכת של

 דס. הנמההקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני שנבדקה ע"י 
הוט לבין תכניות במקרה של אי התאמה בין תאור המלאכה או בין תכניות הבניין והרי  ג.

המערכות הנ"ל, על הקבלן להעיר על כך את תשומת ליבו של המהנדס לפני ביצוע של כל 
 מלאכה או חלק ממנה. 

והקבלן מתחייב לנהוג בהתאם   מהנדסהזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי ה
 ים. קונלתי

 
 אישורי רשויות. 08.01.07

לגילוי אש , כריזה, חשמל, בקרת   המבנה  בגמר ביקורות הרשויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור 
 ויציג אישור בכתב שהמערכות התקבלו. מבנה 

 נמסר במסירה סופית ללא חיבור בפועל של המערכות הנ"ל למבנה. תקן לא יחשב כמודגש בזה שהמ
 

 דוגמאות דגימות ובדיקתן 08.01.08
דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות   מהנדסין לאישורו של הן יכבלקה

 . מהנדסבמספר ובצורה שייקבע ע"י ה
ות ומלאכות שייעשו  הציוד, המערכ  וכל החומרים, מהנדסהדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של ה

קה, תיקון ושינוי  הספויסופקו ע"י הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה,  
 הדוגמאות תעשה ע"י הקבלן ללא כל תשלום.  כל
רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כנחוצה כדי להבטיח את איכותם הטובה   מהנדסה

ללא כל תשלום את כל העזרה    מהנדסוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש לשל החומרים ופרטי הצי
 יקה חלות על הקבלן. הבד הדרושה לכך בחומרים ובעבודה. הוצאות 

 
 אישור ציוד, אביזרים ומערכות.  08.01.09

למערכות חשמל ותקשורת, יגיש הקבלן   סטנדרטי כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג  רעבו
והחשמליים.    המכאנייםתונים  ציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנדוגמאות לנ"ל ו/או את פרטי ה

 העתקים. -3ב מהנדסלפי דרישת ה הכול -לאעבודות גמר, אופן ההרכבה, מפרט טכני מ
בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציוד הנ"ל המוצע, מיקומו   מהנדסכל החומר הנ"ל יוגש ל

עות לפני מועד  שבו 3לפחות   מהנדסאת יוגש לאישור הבבניין, סעיפי החוזה המתייחסים אליו וכל ז
 האישור הנדרש. 

, הכל כאמור  חילופי לן את האמור לעיל לגבי ציוד  הקבאת הציוד או חלקו, יגיש   מהנדספסל ה
 .מהנדסלעיל, עד לקבלת אישור ה

לגבי ציוד כנ"ל, כפוף  לאישור חברת חשמל ו/או חברת בזק וטל"כ יגיש הקבלן העתק תעודה  
 הרשויות הנ"ל.אשרת כי הציוד הנ"ל מותאם לדרישות המ

 דריכל. ר אגוון כל האבזרים המותקנים על הקירות יהיה ע"פ אישו
 סוגי שקעי מחשב יהיו ע"פ אישור יועץ התקשורת של המבנה. 

 
 בדיקות והרצה. 08.01.10

,  מהנדסעל הקבלן לבדוק את כל המתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם להוראות ה
 להלן, ולתוכניות הלוטות.   ר המפרטלתיאו

השלמת המתקן  עם הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית  
 והכנתו למסירה. 

עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי והאחד לפעולה תקינה  
 ולאזן פאזות בכל הלוחות. 

 . השרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות הכיוון ו . האיזון, פעולות הויסות
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 ביקורות. 08.01.11

לכל  ך כולל תשלום עבור הביקורת ודק מוסמת בביקור ועל הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל 
 המונים בפרויקט. 

 הביקורת תהיה על כל העבודה שביצוע הקבלן לפי הכמויות, התוכניות ומפרט זה. 
על ידו כגון מערכות מעליות. מ"א   החשמל שלא נעשולדאוג שמערכות באחריות קבלן החשמל 

 ל המבנה או בביקורות נפרדות.ת שואינסטלציה יעברו ביקורת במסגרת ביקורת החשמל הכללי
מתקני החשמל   לכלהמהנדס לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל 

 שבפרויקט. 
יר הקבלן ביקורות חוזרות  י של הקבלן יעב ו/או ביצוע לקובמקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון 

 . גורם הבודקת לור הביקורות החוזרוונשנות עד להעברת כל המתקן כולל תשלום עב
  

 תכניות עדות וסימון.  08.01.12
של המתקנים על   1:50.  בסיום העבודות ימסור הקבלן למהנדס ולמזמין , תכניות מפורטות בקנ.מ

מות  הלוחות, מיקום קווי הזנה, תעלות, קופסאות  כל חלקיהם, כפי שבוצעו למעשה , הפרטים ,סכ
 ות אחריות של יצרני ציוד. עודעגלים, תוואי קוים, הוראות הפעלה, ת ,נקודות, מספרי מ
ד בפורמט  ת אוטוקלפחות ויכללו דיסקט מחשב בתוכנצבעוניים העתקים  3-התוכניות יוגשו ב

DWG . 
 ישולם עבורם בנפרד.   תקים של התוכניות יחולו על הקבלן, ולאהפלוטים והע

כלל  ור על הקבלן להגיש עם תוכניות "כפי שבוצע" את כל הקודים הקיימים בכל רמות גישה עב
 המערכות. 

 לא יאושר חשבון סופי לתשלום ללא השלמת סעיף זה כנדרש.
 חשבון סופי. סעיף זה הינו תנאי לתשלום  

 
 הוראות תחזוקה. 08.01.13

והמתכנן, קובץ של הוראות   מהנדסלאישורו של ה  הקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה,
צע כולל לוחות הזמנים  לב תחזוקה, אחזקה הכולל פרוט מלא של כל הפעולות אחזקה שיש

 לביצועם. 
היצרן לכל ציוד לרבות רשימת יצרנים  כמו כן יצרף הקבלן קטלוגים והוראות טיפול שניתנו ע"י 

 וספקים מעודכנת ורשימת חלפים רצויה לאחזקה. 
 בלן ידריך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים הנציג על שקיבל ההדרכה והבינה. קה
 

 ן.מסירת המתק 08.01.14
 .בכל ביקורת של המהנדס במתקן יגיש הקבלן למהנדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת

 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המהנדס במתקן. 
 בכל תנאי הטופס הנ"ל.  ללא עמידה ל את המתקןבמודגש בזה שהמהנדס לא יק 

את המתקן פועל  לן והמהנדס ימסור הקב גילוי אש ומתחזק הבניין , חשמללאחר גמר ביקורת 
 למזמין ו/או נציגו. ומושלם 

 
 פרטים, חוקים, תקנותמ 08.02

 , חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה: למפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם 
 המיוחד.  המפרט 08.02.1
 הכללי הזה.  רטהמפ 08.02.2
 ( בהוצאת הועדה הבין משרדית 08הכללי למתקני חשמל )מפרט    המפרט 08.02.3

 . רתו האחרונהודהמב  המיוחדת             
 ותקנותיו.  1954  –חוק החשמל התשי"ד  08.02.4
 הישראליים. התקנים   08.02.5
מפמ"כ   08.02.6 הוא  המוביל  המפרט  כאשר  התקנים,  מכון  לוחות    –  372מפרטי 

למתח ובקרה  מי    מיתוג  דרישות  למת נמוך,  ללוחות  נמוך  וחדות  ח 
לאנשים   נגישים  במקומות  להתקנה  לוחות     המיועדים  מקצועיים,  לא 

 חלוקה. 
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 .DIN-ו IEC, כמו  ינלאומייםהב  התקנים 08.02.7
ות המפרטים  לבין דריש    אילושל סתירה בין דרישות  מקרהבכל  08.02.8

 אילו.   האחרים, יקבעו דרישות 
 

 :חשמלתיאור המתקן  08.02.01
                                        קומות + קומת גג +  3מבנה בעל קומת קרקע +  העבודה כוללת תוספת אגף ובו  א.

 לבית ספר הקיים.  פיתוח                 
מבנה הקיים ללוח  העבודה כוללת הגדלת חיבור לוח ראשי והחלפתו לוח ראשי ב ב. 

 חדש.
בחדר חשמל  קם מוי  ראשילוח חשמל   .לוחות החשמלהנישות שייבנו יוכלו להכיל את כל 

 .ס"מ10 ע"י קיר -כל הנישות יהיו עם הפרדה ביניהם  ראשי בקומת קרקע
 ים וכלל יחידות המיזוג על הגג. אחד מהלוחות הקומתי  כלמלוח הראשי יוזנו 

 

 :תיאור המתקן בזק 08.02.02
בקומת קרקע יותקן ארון בזק ראשי, החדר תקשורת ראשי. עבור כל בנישה המיועדת 

לטלפונים תקן בזק עם מנעול בזק תקני וממנו עד   מרכזי  ורתיותקן ארון תקש המבנה  
עם חבל משיכה תקני בחפירה   50Øברה קוצינורות  2מ' מעבר לגבול מגרש יצאו 1למרחק 
 ס"מ.   90בעומק 

זוג בזק תקני   5מ"מ עם כבל  25צינור  קומה הקבלן אחראי במסגרת עבודתו להעביר לכל 
 .ורת קומתיים החל מארון תקשורת ראשי או תיבות תקש

הקבלן יבצע  הקבלן יבצע את החפירות עבור צנרת ראשית בזק ושוחות בזק ע"פ תוכנית.
העבודה כוללת ארון בזק תקני ראשי למבנה גב עץ חיבורי קרונה וצנרת  שה. פי דרי עלשוחות  

או    ס"מ 220רוחב ובגובה -ס"מ  40ביצוע תיבות תקשורת קומתיים במידות  . לכל דירה
 . רת קומתיים בבית הספרוש בארונות תקשולחלופין שימ

 .ותהתקשורת אף אם לא סומן בתוכני בארון  והארקה הקבלן יתקין ח"ק
 

 :טל"כר המתקן תיאו 08.02.03
מטר   1יותקן ארון טל"כ ראשי עם מנעול וממנו עד למרחק  בחדר התקשורתבנישה המיועדת 

 90חפירה בעומק עם חבל משיכה תקני ב50Ø צינורות קוברה  2מעבר לגבול מגרש יצאו 
 .ס"מ. עד לגבול מגרש

צינור  ןבל הקיעביר   תקשורת בקומה אחרת לארונונתמכל תיבת תקשורת קומתית ועד 
 25בקוטר 

 .מ"מ + כבל קואקסיאלי עבור כבלים
 .בארון תקשורת לטל"כ יותקנו מחברים עבור טל"כ

 
 תנאי האקלים  08.03

 .70%ולחות יחסית עד   C +45טמפרטורה מקסימלית:  

 . 100%ולחות יחסית עד  C  -5רה מינימלית:רטוטמפ 
 חיצונית: התנאים להתקנה  
 לשעה. מ  מ" 60עוצמת הגשם המקסימלית:   
 ק"מ לשעה.   30עוצמת הרוחות: לפחות  

 
 הרמוניות 08.04

הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן,  
רמוניות לפני מסירת המתקן ואם יתברר שרמת כן, הקבלן חייב לבדוק את רמת הה-על

חשבונו, מסנני   עלמותר בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, ההרמוניות עולה על ה
 הרמוניות.
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  ( בגל המתח Harmonic Distortionעיוות הרמוני ) 08.04.01
 טבלת הסטיות המותרות בעיוותי גל המתח  

 
 זוגיות -הרמוניות אי

 3שאינן כפולות של   
 זוגיות -הרמוניות אי

 3בכפולות של 
 הרמוניות 
 זוגיות 

 סדר
 ההרמוניות 

n 

 מתח 
 ההרמוניות 
 % 

 סדר
ההרמו

 ניות
n 

 מתח 
 יות ההרמונ
 % 

 סדר
 ההרמוניות 

n 

 מתח 
 ההרמוניות 
 % 

5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
25 
25 < 

6 
5 
3.5 
3 
2 
1.5 
1.5 

0.2+(12.5/n) 

3 
9 
15 
21 
21> 

5 
1.5 
0.3 
0.2 
0.2 

2 
4 
6 
8 
10 
12 
12 < 

2 
1 

0.5 
0.5 
0.5 
0.2 
0.2 

 עיוות הרמוני כולל בגל המתח יש לחשב לפי הנוסחה: 08.04.02

  THD 8% סטייה מותרת:  
 שעה  1 :95%תי של ום הסתברוי קפרק הזמן ל 
  

 ( Voltage Unbalanceאסימטריה של מתח תלת פזי ) 08.04.03
 מקור עיקרי: העמסה לא סימטרית.   
 שניות.  3000עד  3התופעה: משך  
 0UBU -ו 1UBUדול בין ך הגהער – UB U  :  סטייה מותרת 
   UB U<  3%   שניות:  120 -לפרקי זמן קצרים מ   
 . UB U<  2%  שניות:  120  -לפרקי זמן ארוכים מ 

 
  C. D.) –(Current Distortionעיוות הרמוני בגל הזרם   08.04.04

המתח    בגל  ההרמוניות  תכולת  שינוי  טווח  את  קובע  החשמל  אספקת  איכות  מפרט 
המשותפת   החיבור  )נ.ח.מ.  בנקודת  הצרכן  ובין  חח"י  של  הרשת      [(.C.C.P  –בין 

T.H.D.<8% ,H.d.m = f (n) [ 
ני הצרכן. המגבלות המוטלות על הצרכן בנידון,  ידי מתק -בעיקר על  עעיוות גל הזרם נקב  

ה-על כללי  מתח  פי  גל  הצרכנים  לכל  לספק  לחח"י  לאפשר  נועדו  הארצית  רשת 
 סינוסואידלי בעוותים הנקובים במפרט.  

 נ.ח.מ..  -הרמה המותרת לגבי עיוות גל הזרם תלויה ביחס הקצר ב  
הקצר      שעלול  (.Short Circuit Ratio – S.C.Rיחס  הקצר  זרם  שבין  היחס  הוא   )

 ומינלי. להתפתח בהדקי הצרכן לבין זרם העומס הנ 
  loadI/kS.C.R.= I . 
 :בטבלה הבאה  ככל שיחס הקצר גבוה יותר מותרת רמת עיוות זרם גבוהה יותר כנקוב 

 
 רמות עיוות גל הזרם

הרמוניה יחס  
 .S.C.Rהקצר 

39 1115 1721 2335 35 <  יעיוות הרמונ  
 .T.C.Dכולל 

20 > 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5% 

2050 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% 8% 

50100 10% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12% 
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1001000 12% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15% 

1000 < 15% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20% 
 

 הערות 
 בלה. טבמהנקוב  50%לצרכני מתח עליון רמת עיוות גל הזרם המותרת היא  

לגבי גנרטורים פרטיים המחוברים לרשת חח"י מותרת רמת עיוותי גל שלא תעלה  
 . 5%על 

על הזרם,  גל  עיוותי  של  מותרת  מכסימלית  רמה  ביתיים  חשמל  מכשירי  פי  -לגבי 
 נקובה בטבלה הבאה:  ,IEC 555-2תקן 

 
 זרם מכסימלי מותר )אמפר(  nהרמוניה 

 אי זוגי 
3 2.30 
5 1.14 
7 0.77 
9 0.40 
11 0.33 
13 0.21 

1539 (15/n)*0.15 

 זוגי 
2 1.08 
4 0.43 
6 0.30 

840 (8/n)* 0.23 

 
 שונות 08.05

 בטיחות   מפקח תדרוך\עבודה אחראיממנהל  קבלן לא יתחיל את עבודתו לפני שקיבל    
 ולא חתם על הטפסים המתאימים המעידים על כך.  בעבודה

 ם העבודה כל זמן שמבצעים  וקמנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח במ 
 בו עבודות חשמל. מנהל העבודה יהיה אחראי על שמירת כללי הבטיחות 
 ועל נוהלי העבודה. 
האחראי  כן יהיה הקבלן  -עבודות קבלן החשמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים על 

-לעהבלעדי לתקינות כל המערכות הפעילות בסביבת עבודתו וכל פגיעה או נזק שייגרמו  
על  יתוקנו  הקיימים  למתקנים  הקבלן  ובהתאם -ידי  מיידי  באופן  חשבונו  ועל  ידו 

 המפקח.  להוראות
על  יאושר  קיים  כבלי מתקן חשמלי  ו/או  מוליכיו  פירוק אבזר,  או  הגורמ-ניתוק  ים ידי 

 , לפני הביצוע. מפקחהוהמוסמכים 
הם עים ב צמ, את הא המפקחוסכם, מראש, עם הגורמים המוסמכים  על הקבלן לתאם ול 

מנת למנוע הפרעות, סיכונים בטיחותיים לעצמו או לאחרים או  -נדרש הקבלן לנקוט על
יש  זה  תיאום  הקבלן.  עבודות  ביצוע  בשעת  קיימים,  במתקנים  מתוכננת  בלתי  פגיעה 

 בכתב, כפי שייקבע עם המפקח מטעם המזמין. בצורה מסודרת ולנהל 
 

 כבלים ומוליכים  08.06
 

 כללי  08.06.01
 ,XY2N)כבה מאליו(, מטיפוס    FRיו מסוג  וולט יה  1000של עד    כל כבלי ההזנה למתח 

הגנת   סינרג UVבעלי  ש"ע  'תוצרת  או  שו"ע י  להציע  רוצה  והקבלן  לבצע   )במידה  עליו 
הי נתוני  עם  מתח  מפל  שאחישובי  רוצרן  לספק(ותו  הקבלן  כבלים    צה  נבחרו  אם  אלא 

  ידי המתכנן. -אחרים על 
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ב  מזערי  חתך  בעלי  יהיו  הכוח  גבוהישכבלי  מתח  מפל  יגרם  שלא  כזה  מן   3%  -מ  עור 
  המתח הנומינלי בכל נקודה שהיא במערכת. 

ליכים שזורים. לא תותר התקנת כבלי כוח  ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מו  6כבלים בחתך של   
ח שמבעלי  במפורש  צויין  בהם  במקרים  אלא  סקטוריאלי  בכבלים  תך  להשתמש  ותר 
 כאלו. 

-ידי כפפת-אטם עלממ"ר ומעלה יי  16כבל בחתך  למבניים,קצוות כ-בהתקנות פנים
 . M3כבל מתכווץ מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או -ראש

לי  הקצוות לחיבור בין כב 2-ים במחירם נעלי כבל בעבור כבלי אלומיניום, כלול 
 ום לציוד מנחושת. ניהאלומי

 
 מוליכים 08.06.02

 וולט.   1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד  
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים השזורים,   

 המתחברים למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים.  
 

 סימון כבלים 08.06.03
יבוצ הכבלים  עלסימון  על  דסקיותידי  -ע  או  שלטי  -נירוסטה,  בהתאם ''סנדוויץידי   ,

מספרי יוטבעו  השלטים  על  המפקח.  בהת  להנחיות  בתוכניות. הכבלים  למספריהם  אם 
 ידי אזיקונים )חבקים פלסטיים(. -יחוזקו לכבלים על  הדסקיות

על   עולים  ובמרחקים שאינם  פניה  בכל  החיבור,  בנקודות  יסומנו  המונחים    15הכבלים 
 מטר בין הסימונים.

 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה. 
למפורט   בהתאם  יסומנו,  הפיקוד  כבלי  כל  .תב מוליכי  שרווליות  ע"י   C .V.Pוכניות, 

 שיושחלו על כל מוליכי הכבלים.
 

 שמירה על שלמות הכבלים  08.06.04
עם    במגע  כבלים  באים  בהם  במקומות  הכבלים  מעטה  שלמות  את  להבטיח  מנת  על 

הנ"ל בכיסויי גומי  קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות    או  חיםתוקצוות פ
 למעטה הכבלים.  תמתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכ

 ולהוראות היצרן.  301/2.9, פרק 108רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי  
יבור. כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות ח 

 ים, המתאימים לחתך המוליכים. חיבורים אלו יבוצעו באמצאות מהדקים תקני
מוליך,  או  כבל,  אב  בכניסת  לתוך  או  תיבה  צינור  לתוך  ע"י  עליו  להגן  יש  חשמלי  זר 

 שרשורי מתאים ותותב אוטם )אנטיגרון(. 
 

 SHOPDRAWINGSהתקנת כבלים על סולמות כבלים והגשת   08.06.05
ה   לאישור  להגיש  הקבלן  הכבליםעל  תכנון השחלת  חישוב    מפקח  ולבצע  המבנה   בתוך 

שמו מקום  של  הראות  מנקודת  והרשתות  הסולמות  פנוי    30)  רהעמסת  מקום   %
עם  תאום  להתקין,לאחר  הקבלן  ,על  הצורך  כבלים(.במידת  של  עתידיות  להשחלות 

שיאפשר לכבלים  רשת  או  זו.הכבלי  המפקח,סולם  בדרישה  גבי  עמידה  על  שיותקנו  ם 
אזיק   סולמות ע"י  מותר יקושרו אליהם  מוליכי ההארקה  )את  פלסטיק מתאימים.  וני 

ממ"ר ופחות מותר   4ממ"ר(. כבלים שחתך מוליכיו    1.5לקשור לסולמות במוליכים של  
עד    3לקשור   יחד. קשירת הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של  בין    90כבלים  ס"מ 

הנחת  אם  הקשירה.  שכב  נקודות  בשתי  מתבצעת  את הכבלים  לסיים  יש  יותר,  או   ות 
השכבה   התקנת  לפני  לסולם  וקשירתה  הראשונה  השכבה  קשירת ההשנייהתקנת   .

 בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות. החדשה תתבצע  השכבה
ם  כלולים תומכיותעלות הפח המלא במחיר הסולמות, תעלות הרשת ותעלות מחורצות                   

 מגולוונים. 
קנות בחלל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק  למות מותכאשר הסו

 בתומכים מוצר מדף. 
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ם בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה ,  וק במ                  
מטר לפי דרישות אילו, יבצע הקבלן   1אלא לעמודי בנין בלבד ולא ניתן לספק תומך כל  

" בין Iכל מקצב של עמוד ועל גבי התומכים יתקין ברזלי "  ןהבנייעמוד  תומך מגולוון מ 
ת/סולמות, כאשר הסולמות יהיו במפלס אחד או  ול תעתומך לתומך ועליהם יתקין את ה

 שתים.
התומכות )אשר במקרה זה לא יהיו מוצר מדף( יתוכננו ע"י קבלן משנה מטעם קבלן                     

הנדרשים ויוגשו לאישור קונסטרוקטור של המבנה בטרם  החשמל כולל חישובי העומס 
 ביצוע. 

צר הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים לפני  יילאחר אישור התוכניות                    
 המשך ביצוע. 

והטיפול בתעלות החשמל והתקשורת והתומכים יהיה זהה למפרט   הגלווןמפרט 
ל המבנה ע"פ דרישות יועץ הטיפול במתכות  הטיפול/גלוון של כל חלקי המתכת ש

 זה.  בפרויקט 
המקומות ההתקנה בבניין לרבות תקרות בטון, תקרות   במחיר התעלות כלול עיגון לכל                 

 " וכו'.CAT-WALKדפנות מעבר טיפול והליכה "מתכת, 
 

 קרקעית של כבלים-התקנה תת 08.06.06
באמצעו  הפתוחה  התעלה  לתוך  כבלים  לגרור  יש  אסור  ההנחה  בזמן  משיכה.  תילי  ת 

יי  שלא  בלהקפיד  ומושלם  מוכן  יהיה  החפיר  הכבל.  של  החיצוני  המעטה  תיו  ו דמיפגע 
הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל ולאחר קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת 

 הונח הכבל בחפיר.לאחר ש –בכלי מכני או בעבודת ידיים  –חפירה 
תעל בתחתית  המונחים  עלכבלים  האחד  יסודרו  חפורה  לחתך י-ה  בהתאם  השני  ד 

המינימליי ההתקרבות  מרחקי  יצוינו  בתוכניות  המערכות  מהם  האופייני.  שבין  ותרים 
 השונות. 

 כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח. 
מנת לאפשר -ן תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, עלבמקומות בהם יש להתקי 

תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה.  התקנה מתאימה של התיבה כדי שלא  
ונח בגובה שונה ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור  ת  ותתיבת ההסתעפ

של כבל על  מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרחק המבטיח שלא תהיינה השפעות לחץ  
 המיועדות להנחה ישירה בקרקע תהיינה אך ורק  כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות

ייבדקו עלמ הת  מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבו -ותקנות 
 ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.

בתעלה   המונחים  כבלים  מכלול  על  להגן  מותר  אחד.  מסוג  מחומר  תהיה  המגן  שכבת 
אים אחר. במקרה זה יהיה רוחב ידי כיסויים בלוחות בטון או בחומר מת-פת עלמשות

ב גדול  לוח  ויבלוט    0.20  -כל  הכבלים,  מכלול  מרוחב  מהכב  0.10מטר  יצוני.  ק הל  מטר 
מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים המתאימים להגנה על כבלים 

אלו אסור להטמין את התיבות   בנוי אלא  בודדים. במקרים  לרכיב  או  מתחת למדרכה 
 יים.די לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנובשטח פנוי כ

 רור ובאמצעים ברי קיימא.ב פןאת מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באו 
 

 מתחת לבניין. השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע 08.06.07
,וזאת    מראש ובכתב ע"י המפקח השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר 

 לביצוע העבודה.   SHOPDRAWINGSלאחר הגשת 
על  להתבצע  צריך  לכבל  המשיכה  תיל  בין  מיוחד  -החיבור  משיכה  שרוול  זו    הר למטידי 

 מנת למנוע פגיעה במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה. -על
יצרן הכבלים ובכל מקרה ידי  -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על   

 ת משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם. אין להפעיל על הכבלים כוחו 
קירות  לאורך  יתבצע  הביקורת  בשוחות  הכבלים  על    החוהש  מעבר  לשמור  מנת  על 

 ה אליהם. גמישות הכבל וגישה נוח
השוחה  דפנות  אל  הכבל  יחוזק  ההשחלה  הפיר  לאחר  או  הלוח  השארתאו  תוך  קטע    , 

 מפקח. רזרבי לצורך גמישות התפעול ובהתאם להנחיות ה
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מתאימות    שחרור  תמיכות  גבי  על  התוף  התקנת  לאחר  להתבצע,  צריך  התוף  מן  הכבל 
בר במוט  שנקבע  ע ישזל  שיתמכו  אורך  בעל  כבל  קטע  משיכת  ע"י  התוף,  במרכז  בור 

 .מראש, תוך כדי סיבוב התוף 
פגם    יכיל  של הכבל אשר  או  כל קטע  כפוף  יהיה  שלו,  בבידוד, במעטה החיצוני  כלשהו 

 גם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן. ימצא בו פ 
מספר שוחות  כ  היהי מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת   

ה של הכבל. התיאום בין הפועלים לשם ביצוע  הביקורת ועוד שני פועלים לפחות, בכל קצ
 עות טלפונים או מכשירי קשר מתאימים.ההשחלה יהיה באמצ 

 אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד.  ש להשאיר לולאה בעלתבכל קצה של כל כבל י 
יה על מנת למנוע את גרירת הכבל י חנ י הבין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גליל  

 דמה. על הא
נזק למעטה  אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת   

 לי המכני לכבל. החיצוני ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכ 
 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור. 

 
 ת( ו)מופ ללי חשמחיבור קטעי כב  08.06.08

ש"ת   או  רייקם  של  המחבר  מסוג  )מופה(  מחבר  ע"י  יתבצע  כבל  קטעי  שני  בין  חיבור 
 )שווה תכונות(.

 רים יירכשו ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח. המחב  
יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. חה   יבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים 

ותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע  ף באסוכבל נ   אין לבצע חיבור
מבצעית של הכבל הראשון או לאחר  רק לאחר הפעלה  כבל חדש בתוואי הכבל הראשון  

 בדיקה חשמלית של החיבור. 
 

 הכבל ד ורציפות בדיקת בידו 08.06.09
קח. על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפ  

 יש לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים:   ת אלווקבדי
 לפני ההנחה  א.  
 מיד לאחר ההנחה  ב.  
 י החיבור למערכת החשמללפנ ג.  
הנתונים     כולל  הבדיקות,  שלושת  של  בשני    יםהמספרידו"ח  יישמרו  אלו  בדיקות  של 

 עותקים  אשר יהוו חלק בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי. 
  
י  כבלי מתח  ייבדקו  יגבוה  יצרן  יצרן הכבלים. אם אין הוראות  בדקו בהתאם להוראות 

של   של  -על  kV  18/30כבלים  מתח  על  50kV ACידי  של  -או  מתח  . 100kV DCידי 
של   למתח  על  1000כבלים  ייבדקו  של  יד-וולט  "מגר"  על  500י  פיקוד  וכבלי    ידי -וולט 

 וולט.  100"מגר" של  
 

 חסימת מעברי כבלים   08.06.10
כולל  ילכבמעברי  חסימת     לחלל אחר  אחד  חלל  בין  ועשן  מניעת התפשטות אש  ם לשם 

וכו', ללוחות  כניסה  כפולות,  רצפות  כבלים,  בשיטת     במעברי  באמצעות  KBSתתבצע   ,
בצפיפ  KBSלוחות   סלעים  צמר  של  150ות  העשויים  ובעובי  מצופים   5  ק"ג/קוב  ס"מ, 

באור  (flammastik)בפלמסטיק   צידיהם  הנדרש  משני  ובהתאם   מס"  60של  ך  לפחות 
של  קלה  וגריעה  הוספה  תאפשר  המעברים  חסימת  שיטת  היצרן.  של  האטימה  לפרט 
התווך   תכונות  את  תשנה  ולא  וחשמלית  תרמית  מבודדת  תהיה  חסום,  במעבר  כבלים 

 וכימיקלים אופייניים.  במגע עם מים
תקן הישראלי מס'  ה  לאישור , בהתאם  בלבד  4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות                    

 דקות ויותר: 120. חסימות האש דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך 755
 UL 1479    התקן האמריקאי                  

 DIN 4102  התקן הגרמני                 
 BS 476התקן הבריטי                  
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על ידי יצרן חומר האטימה, בעלת ניסיון מוכח    תידי חברה מוסמכ-החסימות יתבצעו על                 
 זה. בתחום 

בנפרד.                   עליהם  ישולם  ולא  והלוחות  הכבלים  של  היחידה  במחירי  כלול  האטימה   מחיר 
ת  ור העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו ודרישוהקבלן יתחייב בכתב בגמ 

 יועץ הבטיחות ורשויות הכיבוי. 
 

 בנויות  רים בתעלות כבליםחיבו התקנת תיבות 08.06.11
 התקנת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה את התנאי הנוסף הבא:  
הגישה לתיבה לשם ביצוע תיקונים ותוספות תהיה נוחה,   .א

 ר משלושה מכסים של התעלה. בלי צורך לפתוח יות
 

 כבלים מתכתייםסולמות ומגשי  08.07
או  מקומות מוגנים מפני זיהום כבד  ב ו ארים סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגו 

מקרני השמש. הם צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי  
 ס"מ.   40 -מרחקים בין השלבים לא גדולים מ

מ"מ לפני    1   5.מ  הפחים לא יקטן  ם כתעלות פח מגולוונות. עובייהיו בנויי  מגשי כבלים 
הק וגובה  באבץ,  מהאנ  ירות ציפויו  קטן  לא  ה  -6כיים  כל  ויחוזקו  ס"מ.  יותקנו  מגשים 

 לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות חיזוקים מגולוונים.
מופרדים    להיות  צריכים  לשני  מעל  האחד  המותקנים  כבלים  במרחקים  מגשי  מזה  זה 

 ס"מ. 30ובמרחק מזערי של  1:2יחסיים לרוחבם ביחס של 
 יים לקרני השמש. יונים ולמגשים גלוהעל גשיםיש לספק מכסים מתאימים למ 
האבזרים    כל  את  הכוללת  מודולרית  ממערכת  חלק  להיות  צריכים  הכבלים  מגשי 

 הדרושים למעבר ממגש למגש.
מוא  להיות  צריכה  המגשים  מערכת  לאורךכל  הארקה  מוליך  להתקין  יש   כל  רקת. 

יך. ביצוע  המול  לאכל מגש  המגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים ולחבר  
 ק "קנדי" תוך הקפדה על אי ניתוק המוליך. החיבור למגש יהיה באמצעות מהד

הארקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט ירוק/צהוב תקני "זהירות הארקה, לא    
 . לפרק"

מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של המגשים על   
 על המגשים ללא צורך בהשחלה. בלים כ הת הנחת מנת לאפשר א

יבוצעו מאותם החומרים    וכדומה  זוויות  כגון מחברים,  למגשים  הנלווים  כל האבזרים 
 מהם בנויים המגשים ויהיו בעלי גמר זהים. 

 מטר זה מזה.  1את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על שאו התמיכות שיי  
ע המותר  ההעמסה  כושר  חישוב  המגש,לשם  מ  ל  ל בקטע  לחשב  יש  משקלם סוים,  פי 

 ק"ג באותו קטע. 100מטר ועוד   1הכולל של הכבלים לאורך 
וכל  והחיבור של הסולמות והמגשים,  כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה 

האומים  המתקמרכיבי   הברגים,  כל  חם.  באבץ  מצופים  להיות  חייבים  האחרים  ן 
דמיום או  באבץ בתהליך אלקטרוליטי.  ים בקפ והיות מצוהטבעות לאומים אלו חייבים ל

שיותקנו באזורים בהם קיימים תנאי סביבה  או תמיכה לכבלים  \כל מערכות הנשיאה ו
ו מוגנים  \קורוזיביים   להיות  חייבים  גבוהה  לחות  לסביבה  בהגנאו  מיוחדת  נוספת,  ה 
 הקורוזיבית. 

המזמין   דרישת  פי  על  או  במיוחד,  קורוזיבית  ניתן  בסביבה  ומגשי תקין  הל,  סולמות 
 חלד. -כבלים מפלדת אל

מ"מ,   40/80חרוטים במידות    'ץ סנדווי גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי  -על
 בלים המותקנים בה. מטר, ובהם תרשם מהות שימוש התעלה ורשימת הכ 2כל 

 זה לטיפול במתכות.  בפרויקטמפרט הטיפול בכל המתכות יהיה לפי המפרט הכללי 
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 סאות ואבזריםקופ ,תיבות 08.08
 

 במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד, יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי.  08.08.01
מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של  

 אלא אם סומן אחרת.    ס"מ מהמשקוף 15
סוג הצינור  ל   םאמייהיו מות  תיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה    08.08.02

ולתנאי הכל  שבשימוש  מותקנים,  הם  בו  ו/או    המקום  המתכנן  לבחירת  בהתאם 
 המפקח. 

תקע לחשמל, -אבזרים להתקנה תחת הטיח )תה"ט( המיועדות להתקנת בתי-קופסאות    08.08.03
ן ומערכות מתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה יותקן האבזר טלפו 
 ם את מסגרת האבזר אל הקופסה. ברגים המהדקי 2ידי -ופסה עלבר אל הקויחו

ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה נשלפים מותאמים להרכבה על מסילה,   קופסאות    08.08.04
פאזה, אפס והארקה. שורת   -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל  4ולמוליך בחתך של  

ם יטים, סופיות, שלהמהדקים תכלול את כל האבזרים הנלווים כגון: מעצורים, מגשר
 וכו'. 

ה. רצוי לנצל את תיבות החיבורים  יש להימנע ככל האפשר מהכנסת תיבות בתקר    08.08.05
 המותקנות מתחת לאבזרי התאורה. 

לוח החיפוי המכסה  תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה אליה. 
 ו על נקלה. ומן באופן שאפשר יהיה לזהותאת התיבה יהיה נוח לפירוק. לוח זה יס 

ו של   האבזר ללא  לה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסתהמכי   קופסה
לחץ עליו העלול לגרום לו נזק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו  צורך בהפעלת 

 בהם. ם טיפול נוח באבזרים המותקני
 "מ לפחות.מ  70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  08.08.06

 
 שלטים 08.09

קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים  ות החיבור, עפות, בתיבתס בכל תיבות הה 08.09.01
מספרי המעגלים הרשומים    יצוינו ", ובהם  ' ץסנדווייותקנו שלטים פלסטיים, מסוג "
 "מ לפחות. מ 5בתוכניות. גובה הספרות יהיה 

ורה, מנתקי  תקע, מפסקי זרם למעגלי תא-בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי 08.09.02
רטים פלסטיים מודפסים  שלטים פלסטיים ו/או ס וביטחון וכדומה יותקנ

וממוספרים בהתאם למספרי המעגלים הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל  
 פחות. מ"מ ל 5או מספרו, המזין את אותם האבזרים. גובה הספרות יהיה 

הזרם    ןוייצבסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון  08.09.03
 כוונון ההגנות.  הנומינלי ו/או הערך של

 בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון.     08.09.04
 

 עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני שיתוך )קורוזיה( 
סולמות   כבלים,  ותעלות  מגשים  הברזל:  חלקי  קכל  תמי,  וכדומה, ונסטרוקציות,  כות 

 זה. בפרויקט ות טיפול במתכ ע"פ מפרט ה  ,וגלווןיעברו ניקוי  
, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק,  מים, השלותם, האויגכל הבר  

על מנת לאפשר את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים 
 מתאימים.  

טי הברזכל חלק    ע"י  יתבצע  מגולוונים. הציפוי  יהיו  מן הכלל,  יוצא  ללא  בתוך  ל,  בילה 
ל שטיהורו  מותך  אבץ  ו97%ות  ח פאמבט  העיבודים  הריתוכים,  כל  אשר ה .  השחזות 

צבע   ע"י  יתוקנו  העבודות  ביצוע  בעת  באתר  הצבע   לגלווןיבוצעו  "צינקוט".  מסוג  קר 
 יסופק ע"י הקבלן. 

ריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים כים בפע ריתובמקרה של צורך בביצו
וע הריתוך יש לנקות את המקום צימסך כל הריתוכים. לאחר ב  5%עלה על  בציוד לא י

קר בהתאם להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה    בגלוון ולכסותו    בהיט
 נו.חוזר באמבט חם, על חשבו גלווןיהיה על הקבלן לבצע   5% -מ
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 ודותקנ 08.10
 תקן   08.10.01

  אחופשיים מכל פגם ולל,תקן הישראלישה ולהצינורות על כל סוגיהם יהיו חדשים, מתאימים לדרי
 ופים ופגיעות מכל סוג שהוא. סדקים, חורים, כיפ 

במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למניעת חדירת לכלוך או פסולת או כל חומר  
 לתוכם במהלך הביצוע. 

לא יעשה   -הן לחשמל והן לתקשורת ומתח נמוך מאוד   –הם ה יהיו כבים מאליכל הצינורות במבנ
 אליו. משימוש כלל בצינור שאינו כבה 

 כל הנקודות כוללות כל העבודות הדרושות לביצועם במבנה, כולל גם:
חציבות בקירות בטון או בלוקים, חציבות בתקרות , קדיחת חורים בתקרות או בקירות להעברת  

 '  ד.וכצנרת מרירון על קורות,קירות,תקרות בטופינג או בריצפת בטון צנרת, חציבה 
 כלול במחירי הנקודות השונים.  הכול  הלא ישולם לקבלן בגין עבודות חציב

 ופסאות, כדי למנוע בריחת הצנרת בזמן השחלת הכבלים.הקבלן יקשור הצנרת לתעלות קירות וק
 והמתכנן.  מהנדסוהחלטות ה יות תנאי השטחהכל לפי התוכנאו בתוך צינור מתכת מגולוון  הבאה 

 ות. בוצע ע"פ הפרט בתוכניהצנרת המגיעה לסלמת ת
עט סימון פרמננטי את מספר המעגל המזין הצינור ובמקרה של  הצנרת ע"י   להקבלן יסמן ע

 . LOOPלכל סוג תקשורת ולכל סוג מעגל או  ייעודי שורת סימון  תק
עבודה  ידו בהתאם להוראות מנהל ה -בות שבוצעו עלבאחריות הקבלן ועל חשבונו גם סתימת החצי

 ביצוע בחומרים הנדרשים  ובהתאם לדרישות
 

 ד. ועצבע בהתאם לי 08.10.02
 חברת חשמל,  -חשמל, כחול  -כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק 

  מחשבים כל הצנרת הנ"ל תהיה כבה מאליה -בזק, ולבן  -פריצה, צהוב  -גילוי אש, חום  -אדום 
 ותכלול חבלי  משיכה. 

 
 צנרת בבטונים. 08.10.03

כגון:   ה העשויים בטוןנ מהקבלן שכל חלקי הבתכניות החשמל, אחראי גם אם לא צוין במפורש 
צענה עבודות ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י הנחת  קירות, תקרות, קורות, עמודים חגורות וכו' תבו

 כות החשמל והתקשורת השונות. צינורות פלסטיים כולל קופסאות וכל ההכנות הנדרשות למער
 

 צנרת בתקרה כפולה ובפירים. 08.10.04
מטר   1הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון כל   וקה של תקרה אקוסטית או פירי צנרת, יחוזקרבמ

 כולל תפיסת הצנרת ע"י בנדי מתכת בלבד. )שיכללו במחיר הנקודות( 
 

 צנרת במילוי הריצוף.  08.10.05
 בטון רזה על הצנרת כדי למנוע פגיעה. במקרה של צנרת במילוי הריצוף יניח הקבלן 

 .  צנרת שלמה ולא פגועהיות הקבלן לבדוק של הלפני הנחת הבטון באחר
 במידה ותתגלה פגיעה, על הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה. 

 במקום בו לא קיים מילוי יחצוב הקבלן בטופינג או ברצפת הבטון ע"מ להניח הצנרת. 
 נקודה.עבודות החציבה כלולות במחיר ה 

 
 צנרת תה"ט 08.10.06

עם   ובצחלן י בטון ,בתקרות בטון מסיבי או צלעות הקבכל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או 
 .מחרצת בלבד ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב

 יחול על הקבלן כלול במחירי הנקודות.   מהנדסתיקון החציבות לפי החלטת ה
 הקונסטרוקציה.נן  מתכ חציבה בקירות בטון יהיו רק באישור 

 
 צנרת על הטיח  08.10.07

שלא ניתן להשחיל   ץעמודים או קירות חו נקודות חשמל ותקשורת עלבמקומות בהם יש להתקין 
ע"י תעלת פח מגולוון   תההיקפיצנרת בקיר או לחצוב בקיר, יבצע הקבלן את הירידה מהסלמת ה
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2.5X4 .לכל ירידה עד האביזר .  ס"מ צבוע בגוון אדריכלי 
 ה. "ל כלולה במחירי היחיד שהתעלה הנ  מודגש בזאת

 
 שילוט. 08.10.08

חרוט בקופסאות גלויות    'ץיו סנדות לכל סוגי הנקודות בשלט  פסאושלט כל הקועל הקבלן ל
כמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגופים ע"י שלט  , ובקופסאות סמויות בעט בלתי מחיק

 חרוט למספר המעגל המזין.   'סנדוויץ
מא לכל  והמתכנן ולאחר האישור לבצע ע"פ הדוג מהנדסגמא לאישור העל הקבלן  להכין שלט לדו

 העזרים. 
 רד. הנקודה ולא ישולם עבורו בנפ מחיר השילוט יהיה כלול המחיר

 
 חוטים / כבלים  08.10.09

 חוטי החשמל לנקודות יהיו בכבלים בלבד בצבעים תקניים. 
 .XLPE N2XY FR2כבלים יהיו כבים מאליהם עם בידוד 

צוין כך מפורש   , ללא תוספת מחיר אף אם לא מהנדסהחלטת האו כבלים לפי נקודה תכלול צנרת 
 ת. בכתב הכמויו

יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה בלבד והם יעשו אך ורק   החוטים/כבלים  כל החיבורים של
בעזרת מהדק. חוטים העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות , וקצוות חוטים/כבלים  בכניסה  

 רות פלסטיים או שרוולים מתאימים. ל אורכם בצינוללוח, יכנסו בכ
 אפס והארקה(   ,תיסמן הקבלן את כל מוליכי המעגל )הפאזו החשמל בלוחות

 ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם ללוח.
 כל נקודה תכלול כבל מונח בתעלה בפרוזדור מהלוח ועד לחדר , מהתעלה ועד לנקודה בחדר  

 סרגלי פח מגולוון )שכלול במחירי הנקודה( מד לתקרה ע"י יבצע הקבלן צינור כבה מאליו מוצ
 עד לנקודה בתוך הקיר. 
 ניות. יבוצע ע"פ הפרט התוכ  תחיבור בין הצנרת לתעלו

מטר, גם האזיקונים   3טיק כל שינוי כיוון וכן כל הצנרת והכבלים יחוזקו לתעלות ע"י אזיקוני פלס
 הנ"ל כלולים במחיר הנקודה.

 
 תיבות 08.10.10

 במחיר של התיבות. ן כלול כל המתואר להל
אך כבה   שו הצינור שבשימ ולחומר ר וכו' תהיינה בהתאם לסוג תיבות הסתעפות, קופסאות מעב

 מעלות.  850מאליו עם תו תקן ישראלי לחוט להט 
בצורה אטומה בין הצינור   הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו 

וב  תח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקלקוטרי הצינורות ובכל פ. קוטרי הפתחים יתאימו לקופסא
וכשהמרחק בין קצבות של שני    נקייהבצורה   פתחים נוספים בתיבות, יותר רק בתנאי שיבוצע 

 ס"מ.  2-פתחים לא קטן מ
קופסאות חשמל  ת. יר עליו מותקנוכל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה יצבעו בצבע הק

 ברגים.  2מטר , יש לחזק את המכסה עם  2המותקנות מתחת לגובה  
 . ףעלא יורשה שימוש בגוף כקופסת ס  כלול קופסת סעף,כל נקודת מאור ת

 כל הסתעפות של נקודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמודות לדופן הסלמת והצינור  
 וך הקופסא. המגיעה לנקודה יבוצע מת

 חרוט.  סנדוויץ'למספר המעגל ע"י שלט    הקופסא תשולט
ג בכדי למנוע את בריכת הצנרת מהקופסא  הקבלן יחזק את הצנרת הנכנסת לקופסאות ע"י בור 

 לה. חש בזמן הה
 . יכללו מכסים בן בהכנה ואין בשלמה  70-וה  55-כל התיבות וקופסאות הגויס , ה

 נפילת המכסה בזמן הפתיחה.   למניעתאזיקון  בצד אחד מכסה הקופסא יחובר לקופסא באמצעות 
 

 ון. סימ 08.10.11
 ות והצנרת והכבלים בכל המתקן. הקבלן יבצע סימון של כל המובילים התעלות הקופסא

 . מהנדסאו שלט סנדויץ חרוט לפי החלטת המתכנן או ה לוני פלסטיק ו/גדהשילוט יעשה ע"י 
 למספר המעגל ע"י שלט סנדויץ חרוט. כל האבזרים ישולטו
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 חיר הפריט. לא ישולם לקבלן עבור הסימון בנפרד, הסימון כלול במ
 

 נקודות מאור 08.10.12
 חיר.כל המתואר להלן כלול במ 

לפי הסעיף המתאים בכתב  ממ"ר  4או   2.5)או   ממ"ר 1.5מ"מ וחוטים או כבלים   20יהיו בצנרת  
ע"י קופסת   חד פאזית מהלוח ועד לנקודה ויציאה לגופי התאורה חד או תלת פאזיים  -הכמויות(  

 מ"מ ומהדקים.  70תה"ט 
  תהיהום מקרה לא ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשרה  מתחתיו תה"ליד כל גוף תאו

 ית.ניתן לגישה חופש , או במקום שאינוהקופסה בתוך הגוף
 נקודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף. 

מסגרת מתכת    ויכללובגוון שיבחר ע"י האדריכל   VIMAR ARKEכל אביזרי ההדלקה יהיו תוצרת 
 יזר.ומסגרת חיצונים וכל הדרוש להתקנת האב

 מחיר. מחליף ללא תוספת  וא האביזר יהיה עם נורת סימון, דו קוטבי , יחיד 
 מפסק יחיד יהיה רחב בלבד.

 
 חוט פאזה נוסף. 08.10.13

לנקודות חירום או/ו דו תכליתיות, יבצע הקבלן חוט פיויסי נוסף עבור יחידת החירום שבגוף  
 . שיותקן בנקודה

 מפסק.   חוט החירום יגיעה מפאזה קבוע שאינה נכבית ע"י
 לגוף.  ימן הפאזה הרגילהס כבמידה והפאזה מגיעה ישיר מהלוח, תהיה סימנה 

 שמוזנים בפועל מפאזה זו.  םהתכליתיילקבלן ישולם בגין נקודת פאזה נוספת רק עבור הגופים דו 
 

 נקודת חיבורי קיר חד פאזיות  08.10.14
 . המצוין ר לפיבאביז"ר מהלוח ועד לנקודה ויסתיימו  ממ 2.5ים  מ"מ וכבל  20יהיו בצנרת  

 
 נקודות חיבור קיר תלת פאזיות.  08.10.15
לפי התוכניות מהלוח ועד לנקודה ויסיימו בשקע  ו/או כבלים ובחוטים או תה"ט   עה"טרת נציהיה ב

עם מפסק אינטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים נוספים שנדרשים ע"פ   CEEתלת קוטבי 
 ות וכתבי הכמויות. התוכני

 
 גןאו מז C.Fנקודות ליחידות  08.10.16

 ע"פ התוכניות.  דח מספר יחידות למעגל איהיו בכבלים מהלוח ועד לנקודה 
הנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה"ט או מפסק פאקט  לפי תיאום עם קבלן מ"א הכלול במחירי  

 הנקודה. 
 CEEלפי הסעיף וסיום בשקע  5X4או   5X2.5נקודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל 

 מחיר. , ללא תוספתהחיצוניתמוגן מים ליחידה  , או פאקט  קט ו פאלחידה הפנימית א
 

 ULכריזת חירום תקן /נקודות גילוי אש 08.10.17
 להתקנת האביזרים.והכנה מ"מ תה"ט ויכללו כבלים   20יהיו בצינורות אדומים 

הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון כלול   תוואי הצנרת יהיה בנפרד מתעלות התקשורת ויוצמד לתקרת
 קודה. נהבמחירי  

 ת מרירון על התקרה כולל שילוט ברור. אס עבור כל נקודה בתקרה יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופ
 

 הכנות לנקודת תקשורת.  08.10.18
 הכנות לנקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכננת במבנה כגון: 

 ע מופיתקשורת אחרת או מתח נמוך מאוד אחר ה מחשב, טלפון, בטחון, חדרי ישיבות וכל
 או יופיע בתוכניות הביצוע של החשמל או/ו התקשורת. 

 לכל סוגי הנקודות. וצעמ ממחיר 
 הנקודה תכלול צינור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת  ועד לנקודה
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צמוד לתקרת הבטון   ןומנייל או מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה כולל חבל משיכה 
הצינור  בור יח וכולל   חיר ההכנה כולל שילוט מתאים על הצינורמהכלולים ב  ןע"י סרגלי פח מגולוו

 לקופסא או לאביזר בקיר או התקרה. 
נקודה אשר תופיע בתוכניות הביצוע ולא יהיה צורך לבצע צנרת עבורה כלל אלא חיבור ישירות  

 לל. לקבלן כע"י קבלן התקשורת, לא תשלום בגינה  מתעלת הרשת בפרוזדור ע"י אל האביזר 
מ"מ כבה מאליו בצבעים שונים   25 וא 20בכתב הכמויות  המצויןקוטר צינור התקרות יהיה ע"פ 

 לפי היעוד. 
מ"מ   4מ"מ ובקוטר  20מ"מ לצינור בקוטר   2חוט המשיכה הכלול במחיר ההכנה יהיה מניילון 

 מ"מ.  25עבור צינור בקוטר 
 

 אבזרי ח"ק   08.10.19
 . VIMAR ARKEהקיר ויהיו   יהיו כלולים בנקודות חיבוראביזרי חיבורי 

 
 לחצני הפעלה. 08.10.20

 .  רחב או צר עם נורת סימון    VIMAR ARKE ויהיו ע"י אביזר  חיחוברו ישירות ללו 
 ישמשו לפיקוד על תאורה ומ"א.

 גידים.  4-יחובר ע"י צנרת ו 
עם לחצנים ושילוט ברור   תה"ט ADAלחצנים, יתקין הקבלן קופסאת   4-במקום בו יש יותר מ

 צן מואר. ליעוד כל לח
 

 מובילים. 08.11
 

 כללי. 08.11.01
 גם לפרק זה.  לו חילעיל  08.01בפרק   המצוין כל
 

 חוטי משיכה.  08.11.01
 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור   -מ"מ  20בצינור עד בקוטר  
 מ"מ. 4בקוטר מ"מ חוט ניילון   32ועד   25-בצינור בקוטר מ

 מ"מ.  8עלה חוט ניילון בקוטר ומ  36וטר בצינור בק 
 ה של המנורות.דימחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי היח

כולל חפירה בעבודת   לרצפהקופסאות סעף והנחה ביציקת ריצפה או מתחת   תכלול כל הצנרת 
 ידיים מתחת לקורות לפי הנחיות קונסטרוקטור. 

 ן. מים או חדשים כולל תיקוכל הצנרת בחציבה בקירות קיי
 

 צינור שרשורי משוריין.  08.11.02
זנה היוצא  למכשירים המחוברים ע"י כבל ה  םצינורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדי

 מקיר המבנה. 
על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונה כולל הכנסת קטע  

 הצינור לתוך המכונה. 
 הכבל.  אך שבזמן עבודה תקינה לא ייחשףחיזוק הצינור לדאוג ל  על הקבלן

 להבטיח הנ"ל. לקיר ולמכונה ע"מ  םיצינורות הנ"ל כלולים כל המחברים הדרושב
הצינור השרשורי יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד חשמלית ועמיד  

 במתקן. המצויים  חומרים /בשומנים  
 וגן ע"י צינור זה ע"י הקבלן. ת כבל בין המכונה לקירכל הזנה למכונה ע"י 

 
 תעלות מפח. 08.11.03

 וכניות. ת בעל הקבלן להתקין תעלות מפח כמסומן 
מ"מ ויכללו מכסה עם ניטים חיזוקים לקיר ו/או תקרה   1.5יו מפח פלדה מגולוון בעובי התעלות יה 

 , קונסטרוקציות, קונזולות וכו'.
 . סימוםקמטר מ  3ודה כל התעלה תשלט ע"י שלט סנדויץ חרוט ליע
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 מחיר השילוט כלול במחיר התעלה. 
 עץ המטלורג. וייקט ע"י מפרט יורפסוג הטיפול התעלות יהיה זהה לטיפול במתכות ב

 
 סי. .וי.תעלות פי 08.11.04

 גל או ישראלוקס ש"ע.-סי תוצרת חברת פל .וי .תעלות הפלסטיק יהיו מפי
 התעלות יכללו מכסה עם ציר ועם מחיצה פנימית קבוע. 

סופיות, זוויות, מחזיקי כבלים ואזיקוני פלסטיק   גם כל אביזרי העזר כגוןמ"א  תעלה יכללו  יר במח
 יעת נפילת המכסה.נמלבנים ל 

 . כלול במחיר של תעלה – הקבלן ע"י סיליקון לבן לשיפור המראה יסתום בחיבורים בין תעלות   
 חיר התעלה. במ לולכ –חרות ליעודי התעלה  ' ץסנדווישילוט  מטר יתקין הקבלן 3כל 

 ק לקיר או תקרה ע"י ברגים מתאימים.תחוז  התעלה
או תקרות לצורך  יחת חורים בקירות בטון או בלוקים ו/דקבמחיר כל סוגי התעלות דלעיל ייכלל גם 

 צידי קיר או תקרה, כולל תיקון החדירות.  2תעלות בין  2מעבר הכבלים בין 
 

 או פח מחורץ. תעלות רשת 08.11.05
 . 08.06.5ראה גם סעיף 

בכל מקום אחר במבנה  על הקיר בהיקף המבנה ו ן בפרוזדורים אעל הקבלן להתקי 
 או פח מחורץ.   תתעלות רש

 גון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בטון עם ברגים מתפצלים  בלבד. יע
 עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות. 

ות ולא יהיה צורך  תעל ים המותקנים בלהניח את הכבלעיגון והתקנת התעלות יעשה כך שניתן יהיה  
ס"מ מקיר או    15ת וח מר צד אחד של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה רחוק לפלהשחילם, כלו

 מערכת אחרת בתקרה. 
ס"מ וכן הגובה בין התעלה   10הגובה בין התעלות יהיה לפחות   ה לשנייבהתקנת תעלות אחת מעל 

 לפחות.ס"מ  15יהיה  הגבוה לתקרה או לכל מערכת אחרת
 תוכנית. ותקנו לפי התומכים י

 הקבלן יבצע גם עיגונים למערכות אינסטלציה לפי התוכניות. 
מעלות וקשתות לפי תנאי השטח וכן לפי   -90קטנות מ  תזוויול התעלות יעשה ע"י ון שי כשינוי 
 הכיפוף המותרות של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקנים בתעלות.  תזוויו
ת  הארקה בין  ע"י פלטה מגולוונת כדי לדאוג לרציפולות יחבר הקבלן  סגמנטים של תע  2בין 

 התעלות.
חרוט עם ציון יעוד    'ץבסנדווימטה שלט קין הקבלן ע"ג התעלה מלתימטר   5כל שינוי כיוון או 

 כלול מחירי היחידה – פסק וכו'(.–לחיוני, לבתי חיוני, לאל התעלה )לחשמל, לתקשורת,  
 לאחר האישור ימשיך בעבודתו. תעלות לאישור ו  הקבלן יכין דוגמא של קטע

 
 .0108.06ראה גם סעיף   – סתימת מעברים למניעת התפשטות אש 08.11.06

בפירים ורטיקליים ואופקיים על הקבלן לאטום את   לאחר העברת כל המובילים והכבלים
 ברים למניעת מעברי אש ועשן. אטימת המעברים תעשה ע"י הקבלן בשלושה שלבים:המע
יש לצפות את הכבלים בחומר מונע  אזורי אש ו/או בין קומות בין ם מכל סוג במעבר כבלי .א

 ס"מ בכל צד של החדירה.  60 -א פחות מלואש ע"פ דרישת יועץ הבטיחות 
לגבולות החור ברצפה ייסגר ע"י בטון רזה המונע  הרווח הנותר בין הצינורות העוטפים ועד   .ב

 שעות. 2מעבר אש ועשן למשך  
ושר ע"י  שעות והמא 2ו בחומר עמיד אש למשך וך הצנרת ימולאהמרווחים שנותרו בת .ג

יאושר שימוש בקצף   לא  ראלי.שיומכון התקנים ה   BSאו   DIN או   ULמעבדת 
 פוליאוריטני כלשהו. 
את הנ"ל בכל פיר ורטיקלי במבנה ולקבל את אישור ממונה  באחריות הקבלן לעבור ולבצע 
 ב. הביצוע בכת   הבטיחות של הקבלן לתקינות

ס"מ, יבוצע משטח עבודה למניעת   20מ"ר או שאחת מצלעותיו עולה על    0.04עולה על בפיר ששטחו 
 ק"ג לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד אש לשעתיים.  150אשר יישא עומס של   נפילות

 08.06.10  ראה גם סעיף –ורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד אטימת הח
 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    88  

 חפירות 08.11.07
 בלים באדמה. לבצע חפירות עבור הנחת כלן  ודה על הקב במסגרת העב 

 צוין לא אם  אלא פלס הסופי של הכבישמה גובה מפני מ"ס  100-מ   פחות לא יהיו החפירות כל
 זה  המונחים הכבלים  או הצינורות לכמות  בהתאם הדרוש וברוחב  ובתוכניות  הכמויות בכתב  אחרת
   ,בזק כגון  ,הדרושים מיםורהג  מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש הקבלן על  . בחפירה זה ליד

 וכו'.    א"קצ  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל חברת  ,משטרה
 ישקעו לא הסופיים הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה חירמב

 לקדמותו.  המצב והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים  ,זמן לאחר
פירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי החפירה יספק  ועקב החבמידה  מהנדסע"פ החלטת ה

 . פ בשטחמנה" תטע"פ החלויתקין הקבלן מצעים 
   .המונחאו הכבל   הצינור מעל החפירה  בתוואי תקני סימון  סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40

 .החפירה במחיר כלול הסרט מחיר
 .העבודה גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה  השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן
 אופטימלית הרטבה עם ילוימ ה את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת

 .נוסף תשלום ללא זאת כל  אאשו ד"מודפ לפי 98% צפיפות לקבלת עד
 ,וזניק    ,יםביוב ומ צינורות בדבר עצמו  את לעדכן   ,החפירה לפני  השטח את היטב לבדוק הקבלן  על
 ימצאהל   העלולים עמודים קרקעיים ובסיסי תת חשמל וכבלי טלפון כבלי  עצים וגזעי עצים שורשי 

 .נזק יגרם שלא כך העבודה את ולבצע החפירה בתוואי
 כל וכן לחפירה  נפילה או התקלות למניעת מתאימים  באמצעים לנקוט  הקבלן  על החפירה  בצוע  עם

 ערמות עקב או  החפירה עקב להיגרם העלולים לרכוש או לנפש נזק למניעת  הדרושים האמצעים
 .מהחפירה שהוצאו העפר
 אל  הנותרת  האדמה סילוק   ,השורשים הוצאת את    ,הדרושות התמיכות  כל  את  כולל החפירה  מחיר
 צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים מי ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו אפשרי מקום

 וכו'.  משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט  חלקי    ,וחצי מטר הובלג  עד םעצי ושרשים
  ,קשה כורכר או חציבות כולל  ,בידיים או בכלים הקרקע גיוס בכל חפירה  כולל החפירה מחיר

 . החפירה בתוואי המצויים שהוא  מכשול כל או  במדרכות אספלט
 לתוואי העדכניות וכניותת ה כל את לידיו  לקבל ביצועה לפני  ,העבודה בשטח לבקר  הקבלן על

 הקשיים כל את עריךהל   ,עתידיים או קיימים למגרשים כניסות  ,חניה מפרצי מבחינת  גם החפירה
 .הצעתו את להגיש לכך ובהתאם
 . המזמין מטעם  המהנדס או מהנדסה אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש
 לשיטת מהנדסמה מראש אישור לקבל ןבלהק על החפירה בתוואי  קרקעי תת מבנה של מקרה בכל

 . הבצוע
 . בתוכניות המופיע התוואי פ"ע  ,ונ וחשב ועל  הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע  יסומן החפירה תוואי 

 
 שוחות/ברכות השחלה  08.11.08

ליעוד   )כלול במחיר הבריכה( כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת
 ן חשמל או תקשורת. ה יצקת פלדה עם סימוכסבתוך הברכה וכן מ הברכה

חרוט לייעודם וחתך   'סנדוויץ  טבמעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשל
 שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע , כל השילוט כלול במחיר הבריכה.  הכבל ומקור הזנה, לרבות

כה כלולה החפירה, וביטון החוליות  ריהבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכניות כאשר במחיר הב
 מ. "ס 130הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל  מבפנים ומבחוץ. גובה

עם  פקק  יצוק  ועם כיתוב לפי סוג    D400לפי תקן  טון   40של   מינימלימכסה הבריכה יהיה לעומס  
 .  )חשמל, תקשורת,תאורה( השירות  

.  את חלק  כלול במחיר הבריכהס"מ עבור ניקוז  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 
ס"מ   20ופן הבריכה תצא  בגובה  בד תהצנרהמתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז  

 מעל לקרקעית הסופית של הבריכה . 
במשטח האספלט או  האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב   מהנדסמיקום הבריכה יתואם עם 

 הבטון. 
ת את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות,  תוכניב  פרהקבלן ימס

  8המספר והאות יהיה   המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו,ות. דעוכנית  ובהתאם תוצא ת
 ס"מ מינימום )כלול במחיר הבריכה(. 
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 בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע. מהנדסצורת המספור תסוכם עם ה 
מ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי הוראות   -1.3עמוקות מה ותרכבב
 הבריכה.   במחיר יווללא שינ   מהנדסה

במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת  
 הריצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי. 

 
 כבלים ומוליכים. 08.12
ובעל    (N2XY)כבלים מסוג   XLPEמעלות    90יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד בלים כל הכ
 UVהגנת 

ניסה ללוחות  עלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  ובכים בתלבבהנחת כ
 חשמל בשילוט בר קימה )כלול במחיר( 

 השילוט יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו. 
רזרוות הכבלים  –"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד יר הקבלן רזרבת כבל עשא וחות יבאזור הל

 כלולה במחירי היחידה(. בהרהרזדות ם הינו למדידה )בנקויללם רק במידה ואורך הכבתשו
 יותקנו פסי צבירה לגופי תאורה במתקן. 

 הפסים יהיו מלבניים שלוש הדלקות  וימדדו לפי מ"א. 
להתקנה מלאה כגון הפסים בהתאם לסוג התקנה    שיםים הדרול האבזר במחיר מ"א יכללו כ 

מכל סוג,   ת זוויולכבלי החשמל המזינים,  המחברים לקיר או תקרה או אלמנט חיבור, חיבור
של הציוד יותקנו לפי תוואי ההתקנה ויכללו כאמור במחיר   המקורייםסופיות וכו' , כל האביזרים  

 מ"א תעלה. 
מטר ויש    5המותקן בפועל )אם לדוגמא עליו להתקין  י צבירהאורך פסלקבלן רק עבור   לםישו

בלבד והחומר שלא ניתן להתקינו יהיה על חשבון   רטמ 5מטר ישולם לקבלן   2-ו 4בנמצא מוטות של 
 הקבלן(. 

עם מעטה כבא מאליו נטול הלוגן לפי תקן     NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 
E90FE180 . 
 

 ות.הארק 08.13
 

 תקנות. 08.13.01
 כל הארקות בבניין יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן הארקות יסוד  

 יבצע הקבלן הארקת יסוד לפי חוק החשמל.  ן הבנייחלקי  בוביסודות 
 

 הארקת שירותים מתכתיים. 08.13.02
ות פח  על הקבלן לבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים במבנה כגון תקרות אקוסטיות, תעל

 ד חשמלי וכו'.רת המים, צנרת הגז קונסטרוקציות הכוללות ציוהובלת כבלים, צנ מוליכות ל 
ותכלול שלה המחוזקת לשירות המוארק  מ"מ בצינור מתאים   10 תשהארקה תבוצע ע"י חוט נחו 

 ושילוט בר קיימא. 
 רקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה. הא
 

 פסי השואה 08.13.03
 ובאורך מטר וחצי לפחות.  50/5ס השואה מנחושת בחתך צע  פיש לב

 ח. ול כל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה ב
שויים פליז עם  ע  3/8מ"מ ויכלול ברגיי   50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך 

 דיסקיות קפיציות ואומים. 
ת  יחובר לבורג  וברים לפס, כל שרורתים המתכתיים המחממספר הש -2מספר הברגים יהיה גבוה ב 

 נפרד. 
 

 כליא ברק  08.13.04
י הברק תכלול מערכת קליטה ומערכת  אל על הקבלן לבצע מערכת כלאי ברק בכל מבנה. מערכת כ

 הורדה.  
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 .בגרסתו האחרונה 1173קן ישראלי  יבוצעו עפ"י תכל העבודות בנושא כלאי הברק 
 מערכת ההורדה:  

מטר   20י הבניין בכל פינה עיקרית ע"פ התקן וכל עד וך עמודולים בת מ"מ עג  10זלי בר 2תהיה ע"י  
בנוסף יתבצעו ירידות גם בתוך המבנה במרחק אשר לא   ,ירידות 2רך היקף הבניין בין כל  מרחק לאו
כת ההורדה תחובר בצד אחד לברזלי הגג ע"י ריתוך, ובצד שני לטבעת  מערמטר.  20עולה על 

 הארקת יסוד. 
מערכת ההורדה לגג ולטבעת הארקת   העבודות הנ"ל לרבות ריתוך ל כלכלו ר מערכת ההורדהחיבמ

 יסוד. 
  9ברזלים עולים ע"י חפיפה של   2הבניין בין   ריתוך לכל גובה תהיה רציפות ע"ימערכת ההורדה 

 ס"מ לפחות לפי התקן  
 : קליטהמערכת 

ותר, יש לחבר  מטר לכל הי 5במרחק של   בקונטור הבניין ורשת שטיב וערב  40/4תהיה מפס נחושת  
 יטת הברק.ערכות אשר ממוקמות על הגג ונדרשות ע"פ התקן לחברם למערכת קלאת כל המ 
 הברק תכלול ירידה של מטר משפת הגג ע"פ תקן. יטת ל קמערכת 

 במחיר מערכת הקליטה כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך מערכת קליטה למערכת ההורדה. 
מחירי היחידה של החוזה ולא ישולם  כלול בק לכלאי הברן התקנים  יר ביקורת מכועל הקבלן להעב
 עליה הנפרד.

 
 לוחות חשמל   08.14

באתר האינטרנט של מכון  61439פיע כבעל תקן  ע"י יצרן לוח אשר מו לוחות החשמל יבצעו רק
 התקנים תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח. 

 
 . IEC 61439 על פי  100KAד קוד ובקרה ע, קבלים, פי4000A-100A לוחות חלוקה 08.14.1
  .הגדרות והנחיות כלליות - 1פרק 

 אישור מכון התקנים, תקינה וסימון לוח בתו תקן   .1
יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים, אשר הוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל  כיב רמיצרן 

 מתח נמוך. 
  61439-2החדש ת"י  לוח החשמל צריך להיות מתוכנן ומורכב על פי התקן הישראלי

 .  IEC61439-2 והאירופאי
מסומן בתו תקן ישראלי באמצעות מדבקה מקורית של מכון  לוח החשמל צריך להיות 

 התקנים. 
2. ASSEMBLY SYSTEM-   לוח שיטה 

סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי 
רות הרכבה ו'(, אשר ניתנים להרכבה בתצוכ)מבנה לוח, פסי צבירה, מפסקים, חיווט ו

לוח שיטה  נן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי ות המתכשונות בהתאם לדריש
 .IP55ו  IK10יהיה מאושר עד  

 סדרת לוחות  שיטה, זרם מרבי נומינלי וזרם קצר מרבי   .3
 סדרת לוחות שיטה יכללו את כל סוגי ההתקנות הקיימות במתקן, כדלקמן:

 ; 1s/4000A 100KAה וזרם קצר הוא זרם מרבי של פסי צבירהרצפה ל  העמדה על
  250A 25KA/1sתליה על הקיר לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

4. Original Manufacture –   יצרן מקור 
ארגון אשר ביצע פיתוח הנדסי ללוח שיטה וכמו כן, ביצע בדיקות במעבדה בלתי תלויה, 

 . IECשל   מיהמאושרת ע"י גוף בינלאו
את כל רכיבי הלוח לרבות: תוכניות, סרטוטים,  מצעות קטלוג יעודייצרן מקור תיעד בא

 ד. ראות והובלה, טבלאות טמפרטורה ועווה הוראות הרכבה לכל הרכבת מפסק בלוח, 
 יצרן מקור יכול להיות יצרן מקור וגם יצרן מרכיב.  

שנים כ"א מעל   5של  ניסיון עם מוסמכים  יצרנים מרכיבים 7יהיו לפחות ליצרן מקור 
 אמפר.  1600

5. Assembly Manufacturer  –   יצרן מרכיב 
שות המתכנן ובכפוף להנחיות יר ארגון אשר מבצע את התכנון וההרכבה של הלוח על פי ד

 מקור.  יצרן 
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יצרן מקור צריך להיות בעל תעודת הסמכה בתוקף מיצרן מקור וממכון התקנים  
 הישראלי. 

סוג האביזר המותקן  נוי בהרכבה או בן מקור על כל שי בל אישור יצרלק יצרן מרכיב חייב
 בלוח. 

6. Functional Unit (FU) –   יחידת הגנה ותפקוד 
בדוק ומקוטלג בקטלוג. כן עליו   רכב בלוח צריך להיותאו פיקוד המו כל אביזר הגנה 

ה או  יציא לכלול את רכיבי ההרכבה, לרבות המפסק וכן הנחיות חיווט לפס צבירה ולכבלי  
   תעלות פסי צבירה תקניים

או שווה   Schneider Electricמתוצרת  PRISMAהלוחות יהיו לוחות מודולארים כדוגמת  .7
 ערך מאושר. 

ישבו על מסגרת מתכת המוגבהת ממפלס הרצפה אשר יותקנו על הרצפה   חשמל לוחות .8
 .ס"מ  10לפחות ב 

 
 תקנים.  – 2פרק 

 IEC ה תעוד  דוקים ומאושרים באמצעותו יהיו במבנה הלוח והאביזרים המותקנים ב 
certificate   

   1000Vדרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 1חלק   61439ת"י  .1
 1000Vדרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 2חלק   61439 ת"י .2
נים  וך המותקדרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמ – 3חלק   61439ת"י  .3

 נים ש בידי אנשים לא מיומ והמיועדים להפעלה ולשימו 
רי  ת אדרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך להתקנה ב - 4חלק   61439ת"י  .4

 בניה  
  buswayדרישות יעודיות למערכת סינוף תעלות פסי צבירה  - 6חלק   61439ת"י  .5
6. IEC 62208  – וליאסטר להתקנה פנימית  רוסטה ופ תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, ני

 ת  ניוחיצו 
7. IEC 62262 – ת הגנה בפני הלם מכאני דרג-   IK 
8. IEC 61921 –  קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק 
9. IEC60831 –  כושר ריפוי עצמיself healing  1למתח עדKA AC   ( 1+2)חלקים 

10. IEC60947– (  2/3/4 ציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים ) חלקים 
11. IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    (  6עד  2) חלקים 
12. IEC 1643-11 –  י מתח בעת התרחשות זרם לותאימות בין רכיב מפסק הגנה לבין מגן נחש

 קצר 
 

 . קטלוג, תוכנה ותוכניות יצור של יצרן מקורי - 3פרק 
ן לספק. הקטלוג יכלול  הוא מתכווברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט של המוצר ש .1

חומרים, שיטת ההרכבה, הוראות ההרכבה, חיווט, התאמה  על סוג ה  מציה טכניתאינפור
טות מידור, הוראות הובלה, הנחיות אחסנה, טבלאות ישלתקנים, הוראות פסי צבירה, 

 פת ציוד בעתיד ועוד  עליית טמפרטורה, הנחיות לתוס
   שוב טמפרטורה ה לוח תקני ולחיתכנון מבנמקוריות של יצרן המקור ל תוכניות .2
 תוכניות יצור אוטוקאד מקוריות של יצרן המקור לכיפוף וחירור נחושת   .3
 בלוח  הוראות הרכבה לכל רכיב המורכב .4

 
 .הגשת תוכניות לאישור - 4פרק 

 לאישור יצרן מרכיב יש להציג את המסמכים הבאים :  בעת הגשת תוכניות
ה תכנון נעש להוכיח שהשל יצרן המקור כדי ה מקורית תכנון מבנה לוח באמצעות תוכנ .1

 בהתאם להנחיות יצרן המקור 
רכיב יציג חישובי  מהחישובי טמפרטורה באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור. יצרן   .2

 רבי בכל מפסקטמפרטורה הכוללים את זרם ההעמסה המ
וגש ל הלוח המקטלוג יצרן מקור הכולל תצלום פרט חיבור שהוא תואם לפרט החיבור ש .3

 לאישור 
 ל יצרן המקור   ירור פסי צבירה שתוכניות כיפוף וח  .4
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 טבלת שטחי חתך לחיווט המפסקים  .5
 דוח ביצוע בדיקות שיגרה כנדרש בתקן   .6
 הנחיות הובלה ואחסנה   .7
 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים   .8
ידות הלוחות והתאמתם לשטח באחריות קבלן החשמל, בכפוף לקטלוג יצרן מקורי  מ .9

 והתקן 
  AS MADEסופיות תוכניות  .10
 זרם העמסה המרבי   - INCנתון   ווית הכוללתק -תוכנית חד .11
 נתונים חשמליים כלליים  .12
מור על האוורור בעת התקנת מבנה לקבלן כיצד לש ,  כולל הנחיותIPדרגת אטימות לוח  .13

 בשטח לוח 
 

 מבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות להעמדה על הרצפה ותלייה על הקיר   - 5פרק 
עבדה חיצונית.  צרן מקור כפי שנבדק ואושר במחייבת להיות בהתאם להנחיות יות ארקה יפרצ

 רזאת כדי לשמור ולהגן על אנשים ורכוש בעת התרחשות זרם קצ
   61439ות"י    IEC61439-2ן  לתק  certificateלמסד הלוח והמעטפת תהיה תעודה   .1
 Prisma Pכדוגמת  4000A – ICW 100KAמבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2
, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים  ים בלוח יהיו מקורייםכל חלקי המתכת המורכב  .3

 ות הארקה פיומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רצ 
 מבנה הלוח וכל חלקי המתכת יהיו עמידים בפני קורוזיה ומאורקים ביניהם   .4
מכני מספיק על מנת לעמוד  בעלי חוזק  כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים ודלתות יהיו  .5

 דינמיים הנוצרים בזמן התרחשות זרם קצר-אלקטרוי כוחות בפנ
אם יש דלת, זאת כדי להגן  מחדל, גם   תמבנה לוח השיטה יהיה בעל פנלים פריקים כבריר .6

מפני פגיעה מקרית באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, כדי לספק הגנה בפני 
 קשת חשמלית 

 בלבד כנדרש בתקן    ריים וניתנים להסרה ע"י מברגהיו מקוים י הפנל  .7
  4000Aלוח השיטה יהיה מודולארי ויאפשר לבצע את כל סוגי ההרכבות עד לזרם של  .8
תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן פתיחה  ת הדלתות ל ינע .9

 לפתיחה מהירה    
 זכוכית מחוסמת    קופות בעלותהדלתות יהיו דלתות ממתכת חלקות או ש .10

 
 מעטפת ללוחות חשמל לתלייה על הקיר   וח )מסד( ומבנה ל 5.1

   61439ת"י  ו IEC61439-2לתקן  certificateלמבנה הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .1
 Prisma Gכדוגמת  ICW25KAו   A 630מבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2
ויים  , כיס ת פסי דין ופלטות הרכבהקוריים, לרבוכל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מ .3

 ומחיצות. זאת כדי לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה 
עם יש דלת, זאת כדי להישמר מחדל גם  מבנה לוח השיטה יהיה עם פנלים פריקים כברירת .4

 מפני נגיעה מקרית באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, הגנה בפני קשת חשמלית 
ה הכולל מפתח ולחצן פתיחה  נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילתהיה בשלוש  נעילת הדלתות .5

 תיחה מהירה לפ
ך בפתיחת  ללא צור  ,הדלתות יהיו שקופות כברירת מחדל כדי שיהיה אפשר לראות דרכן .6

 הדלת ע"י אנשים לא מורשים 
 ישנן מספר אפשרויות הרכבה: אחד ליד השני או אחד מעל השני, בהתאם לגודל הנישה  .7
תחת   מ"מ בלבד ומיועד להתקנה  175 ם או בתי ספר עומד הלוח צריך ות משרדילוח עבור .8

 הטיח  
 מהצד   לכניסת כבלים 300קיימת אפשרות, לפי הצורך, להתקין תא רוחב  .9

 
אטימות   -  6ק  פר מכני  IP  -דרגת  הלם  בפני  הגנה  דרגת   ,-  IK  מפני הגנה  דרגת   ,

    התחשמלות
 . IP30ח שיטה תהיה כברירת מחדל, דרגת אטימות למבנה לו  .1
 עם דלת או ללא דלת ועם פנלים יה תה  IP30דרגת אטימות  .2
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 . IK10למבנה לוח שיטה תהיה  IKכברירת מחדל, דרגת הגנה   .3
לות העלולה להיגרם מנגיעה מקרית בחלקים "חיים" תהיה  ני התחשמפ מדרגת הגנה  .4

 . יב חייב להשתמש בכיסויים מקוריים. יצרן מרכIPXXBמדרגה 
ם פריקים  ה בעזרת התקנת פנליי התחשמלות ונגיעה מקרית תהימפנדל, הגנה כברירת מח .5

 . באמצעות כלי עבודה בלבד
ולתחזוקה תוך שמירה על להפעלה  החיה גישה נו ציוד ואביזרים יותקנו בלוח, כך שתה .6

 הבטיחות  
 

להעמדה על הריצפה או תליה   IP55הגדרות והנחיות למבנה לוח שיטה בדרגת אטימות  6.1
 . על הקיר 

 . IEC61439וכן    61439במכון התקנים ת"י יהיה כחלק מלוח שיטה המאושר מבנה הלוח   .1
 . הייצור לע יהיו עם פס אטימה מיוחד המותקן במפ IP55דלתות בדרגת אטימות  .2
 .  IK10דרגת הגנה בפני הלם מכני תהיה  .3
מבנה הלוח יהיה עם פנלים פריקים או שקופים במידה וקיימים מתחת ממסרים או   .4

 . כדומה ם ומגעני
יוד ללא צורך בפתיחת  שיהיה אפשר לראות דרכן את הצלתות יהיו דלתות שקופות כדי הד .5

 . הדלת 
ויכלול פס אטם לכניסת כבלים מהחלק    המבנה הלוח להעמדה על הריצפה יסופק עם ריצפ .6

 . ן התחתו 
חל איסור לבצע קידוח במעטפת הלוח למעט התקן מיוחד המאושר ע"י יצרן מקור וזה  .7

 . לוח שיטה חלק מ
ם הפנמיים על ציר פתיחה  ררים וכדומה יותקנו על הפנלימנורות הסימון, רבי מודד בו כל .8

   .וחוט ארקה
ם לכמות  הרכבת אנטיגרונים או פלנ"ג בהתא  עעבור כניסת כבלים יצרן המרכיב יבצ .9

  .ים והנחיות יצרן המקורהכבל
 

 פסי צבירה, מבודדים ואופן התקנתם  - 7פרק 
 . קורן מבקטלוג יצרומוגדרים  IEC61439-2לי תקן בע ריכים להיותפסי צבירה צ .1
 .פס צבירה צריך לאפשר חיבור ופירוק מחברים מחזית הלוח וללא צורך בפעולת קידוח  .2
וד בטמפרטורה גבוהה באמצעות צלעות  ל ריבוי חיבורים, פס הצבירה הצורתי צריך לעמ שב .3

     .ותעלות קירור
בלוח  ם קצר המחושב ות מותאמים לזריים צריכים להיפס צבירה ומבודדים בלוחות ראש .4

ICU  ולמשך פרק זמן של אחת שנייה-  .ICW=ICU   
פס ראשי ופס חלוקה לצורך הזנה   :בלוח שיטה אחד צריכים להיות שני סוגי פסי צבירה .5

   .מפסקי יציאה
פס צבירה ראשי יותקן בחלק העליון או התחתון של הלוח בהתאם לדרישות המתכנן   .6

   .חיות מתוך קטלוג יצרן המקורף לתוכניות והנובכפו
   .פס צבירה לחלוקה יותקן בצד הלוח כדי לאפשר הזנה לשתי תאים .7
ך פעולות  יות נגישות ישירה מחזית הלוח לצורהללפסי צבירה ראשי ולפסי חלוקה חייבת   .8

גרפית תקופתית, כפי שנדרש על  -תחזוקה, הוספה או החסרה וכמו כן, לצורך בדיקה תרמו 
  פסקים, למעט ללוחות לתליה עלשר התקנת פסי צבירה מאחורי מ י התקן )לא תאופ

 . הקיר(
ם הקצר הצפוי  רזמספר המבודדים של פסי צבירה יוגדרו בקטלוג יצרן המקור בהתאם ל .9

 . ויש להגדיר נתון בתוכניות לאישור 
רתם  הברגים והאומים לחיבור מחברים לפס צבירה יהיו מקוריים כחלק מלוח השיטה וסגי .10

רן  ל יצהנדרשת על פי הנחיות הרכבה שות מפתח מומנטים במידת הכוח תעשה באמצע 
 . מקורה

 . 2B כברירת מחדל, דרגת המידור של פסי צבירה תהיה מסוג  .11
כיסוי מקורי צריך להיות לכל פסי צבירה בלוח שיטה הכולל פתחי אוורור והגנה מפני   .12

 . ן לבד, כנדרש בתקנגיעה מקרית וניתן להסירו באמצעות כלי עבודה ב
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צריך להיות מכל הצדדים, כגון : בחזית, בצד    2Bבירה כנדרש בתקן, מידור פסי צ .13
 התחתון, העליון והאחורי  

 . י יהיה בהתאם לזרם הנומינלי של המפסק הראשי ש אשטח החתך לפס צבירה ר .14
 שטח החתך של פסי צבירה לחלוקה יהיו על פי סכום המפסקים המוזנים ממנו כפול מקדם .15

 . DFהעמסה  
זות עם אפס באותו  הפא 3ש להתקין פסי צבירה של קטנת שדות אלקטרומגנטיים נדרלה .16

    .מבודד 
 

יות למכלול הרכבה וחיווט לאביזר הגנה או ללהגדרות כ  -   Functional Unit  -FU  -  8פרק  
 . פיקוד בלוח שיטה

יצרן מרכיב   לכן, ומגוונות. כללי: פרק זה מורכב מאוד מאחר ומגוון האפשרויות הקיימות הן רבות  
. במידה ולא קיים פרט חיבור זה חייב היצרן  כבתם בהתאם לקטלוג יצרן מקורחייב לבצע את הר

 לביצוע.   ר בכתבושהמקור איהמרכיב לקבל מיצרן 
כברירת מחדל, כל המפסקים בלוח שיטה יותקנו בהתקנה אנכית ולא אופקית, למעט  .1

   .באישור חריג מהמתכנן
חלפה מחזית הלוח. הגישה יהיו מודולארית וניתנות לה  (FUים )קוד המפסקיחידות תפ .2

 הציוד תהיה רק מלפנים. לכל 
מררים כדי לאפשר התקנה  מים מסוואם ויכללו מגשי התקנת ציוד )פלטות( יהיו מקוריי .3

 . ישירה מחזית הלוח וללא חשש שהאום יפול על חלקים "חיים"
צף ולשמירת רלחיזוק לגוף הלוח    שיטה, כולל ברגיםפסי דין יהיו פסים מקוריים של לוח ה .4

 . ארקה 
  .ומעלה תעשה באמצעות פסי צבירה לקליטת כבלים  800A  -כניסת כבלים למפסקים מ  .5
תעשה באמצעות לשות בתא חיבורים או ישירות   630 – 400פסקים  מ לסת כבלים כני .6

 . למפסק ע"י מחבר כפול
בר מהיר או נעלי כבל  "י מחם עת למפסקישה ישירותע  250עד   63כניסת כבלים למפסקים   .7

 . תקניים
   .תעשה דרך מהדקים לפס דין ולא ישירות כניסת כבלים למאזים .8

 
   4000Aות להרכבה וחיווט מפסק אוויר עד והנחי הגדרות - Functional unit  -ACB 9פרק 

לא החיבור בין המפסק לבין פס הצבירה הראשי יהיה חיבור מסוג קדמי!  חיבור אחורי  .1
 יאושר!  

 עות כבלים או פסי צבירה  ניסה למפסק יאפשר חיבור באמציבור כ ח .2
רק  , המותקן בתוך לוח, יעשהACBחיבור בין תעלת פסי צבירה חיצוני למפסק הראשי  .3

ומופיע      IEC61439 -6שר נבדק ואושר בתקן )פלאנג'(, אבתוך הלוח ע"י פרט חיבור תקני 
 בקטלוג של יצרן המקור כציוד מאושר. 

בעת  רעידות בעת ההובלה וכן  תהיה מקורית וחזקה בפני ACB תושבת התקנת המפסק .4
 פתיחה בזרם קצר   

 בלבד   רוכיפוף וחירור פסי הנחושת יעשה על פי תוכניות יצרן מק  .5
המפסק צריכים להיות מוגנים בפני קשת    כל רכיבי הפיקוד והבקרה המותקנים מעל .6

 מבטיה "  חשמלית באמצעות כיסוי יעודי כדוגמה " א
    ACBח גישה ישירה לחזית המפסק ראשי יהיה עם פנלים הכולל פתתא מפסק ה .7

 
  -פסק יצוק ממלהגדרות והנחיות להרכבה וחיווט      Functional Unit -MCCB -  10פרק  
630A  1000ועדA    

המפסק לבין פס הצבירה הראשי יהיה חיבור מסוג קדמי!  חיבור אחורי לא החיבור בין  .1
 . יאושר!

 . דרשת גם התקנה אופקית בד למעט מקרים מיוחדים בהם ננה תהיה אנכית בלתקהה .2
   .תהיה אפשרות להתחבר בכלים ישירות למפסק או ע"י לשות בתא כבלים .3
   .פשרות להתקנת ידית מצמד או מנוע הפעלה וכדומהא  לויכל  FU -ה .4
   .פירוק והרכבת פלטה הרכבה יעשו מחזית הלוח בקלות וללא קושי מיוחד .5
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  -ווט למפסק יצוק מות להרכבה וחיהגדרות והנחי    nctional UnitFu -MCCB   -  11  קפר
63A  250ועדA . 

 התקנת המפסקים תהיה אנכית בלבד   .1
 בחזית הלוח. לא תאושר התקנה אחורית  ים נק ו מותפסי צבירה יהי .2
 מפסקים ישירות וללא צורך בהוספת חיווט והרכבה    4פסי צבירה יזינו לפחות  .3
 רית  אוורר ומוגנים מפני נגיעה מקו עם כיסוי מירה יהי פסי הצב  .4
יאפשר מקום שמור אמיתי לקליטת מפסקים עתידית ללא צורך  FU MCCB 250המכלול  .5

  Schneider Electricתוצרת   Linergy FC תכדוגמבהוספת חיווט 
 

 מסהגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למנתק בעו -   Functional Unit -Switch  -12פרק 
 י  יעשה על פי הנחיות יצרן מקורואופן התקנה של מנתק בעומס  סוג הדגם, תוצרת 

 ין אותו  זמיש לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת בין מנתק בעומס לבין המפסק ה  .1
בחירת המנתק בעומס תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ ותאימות הגנה עורפית  .2

 עם המפסק שמזין אותו 
 

יווט למא"זים )מפסק  הגדרות והנחיות להרכבה וח  tFunctional Uni -CB  M   -  13פרק   
 .י זעיר(אוטומט

 מא"זים   24  -פס דין יהיה מקורי כולל ברגים לשמירת רצף ארקה וכמו כן יתאים ל .1
ההזנה למא"זים תעשה על ידי בלוק חיבור המורכב על פס דין או מעל המא"זים )מסרק  .2

  Linergy FMמת כדוג לא יאושר(,
מא"זים ישירות  24 -ר הזנה לאפש וי  IPXXBעם מחבר מהיר והגנה בלוק החיבור יהיה   .3

 וללא צורך בחיווט ארוך ומורכב בתוך תעלות חיווט וכדומה  
ובלוק החיבורים תעשה מתוך קטלוג יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר   םיבחירת מא"ז .4

 והמפסק הראשי שמזין אותם 
התחממות החוטים   ת למנועיווט ולא בתעלות על מנהחיווט יעשה באמצעות לולאות ח  .5

 שר קירור יעיל  ולאפ
 

הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט הגנות מתחי      Functional Unit  -MCB+SPD  -  14 פרק
 ומפסק הגנה   רתי

סוג הדגם, תוצרת  ואופן ההתקנה של מגן מתח יתר יעשה על פי אישור והנחיות יצרן  .1
 מקורי 

 מגן עליו   של מגן מתח יתר לבין המפסק הוצרת דות בסוג הדגם והתצריך לשמור על אחי .2
בחירת הגנה תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ וכן תאימות הגנה עורפית עם   .3

 יו ל המפסק שמגן ע
 חוט  ארקה יהיה קצר כמה שיותר ויחובר לפס ארקה או למסד הלוח הקצר מבניהם   .4
 עליית מתח  רים מאוד כדי למנועו קציהי MCB+SPDחוט הפאזה והאפס המזינים את  .5
    SPD-ותר משטח החתך המזין את הרקה יהיה גדול ישטח חתך לגיד הא .6

 
וחיווט  גה    Functional Unit  -Source Changeover-  15פרק   להרכבה  והנחיות  דרות 

 .למערכת החלפת הזנות
 חיווט  כל תצורת חיבור צריכה להיות מקוטלגת בקטלוג וכוללות הוראות הרכבה ו .1
 חזית  ישות למפסק והמונעים יהיו מהלצורך תחזוקה, הנ .2
גנרטור יעשה על ידי פרט תקני ומקוטלג. לא יאושר   חיבור "גשר" ביציאה ממפסק ח"ח .3

 פרט חיבור אחר 
להתקנה בלוח חשמל ומאושרת  IECמערכת הבקרה להחלפת הזנות צריכה להיות תקנית   .4

 על ידי יצרן המקור  
 rated impulse withstand voltage (Uimp=) of 8מוד בתקן מערכת הבקרה צריכה לע .5

kV IEC60947 -   
6. Overvoltage Category IV – 690V –  4עמידה במתח יתר בדרגה   
   IVEהחלפה כדוגמת  ביחידה נפרדת מבקר החיגור החשמלי יעשה .7
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וגנרטור צריכים להיות מחוגרים חשמלית ומכאנית ביניהם    הגנות פיקוד מצד ח"ח .8
 החלפה  כבים ביחידה נפרדת מבקר ומור

 
וחיווט מכלול     r BankCapacito  Functional Unit   -   16פרק   והנחיות להרכבה  הגדרות 

 . בנק קבלים
 חיות יצרן מקור  נהמכלול הרכבה יעשה בהתאם ל .1
 ל, מגען, משנק, מפסק וחיווט המכלול הבדוק יכלול אביזרים, כגון : קב .2
 רך תחזוקה ה לצויעודי הניתן לשליפה מהיר מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש .3
   IEC61439-2 , IEC61921כנדרש בתקן   בדק בזרם קצרבנק הקבלים י .4
 כנדרש בקטלוג יצרן מקורי  בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים, .5
   Prisma, כדוגמת בנק הקבלים יהיה כחלק מלוח שיטה .6

 
 . טמפרטורה סביבתית, תנאי התקנה - 17פרק 

 בהתאם לגודל לוח השיטה פנימית בחדר חשמל או בנישה   לוח החשמל יתוכנן להתקנה .1
   35ºCשעות צריכה להיות  24 -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל  .2
 C˚40היות ל  רגעית צריכה ל תיטמפרטורה מקסימאל .3
   50%לחות יחסית צריכה להיות  .4

 
 . מרחקי זחילה, מרחקי בידוד ודרגת זיהום - 18פרק 

   IEC61439-1יהיו בהתאם לדרישות התקן  ה ומרחקי בידוד אוויר זחיל מרחקי .1
  IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  .2
    IIIסיווג מתח יתר בלוח משני   .3
   3ים תהיה נ בדרגת הזיהום בלוח תעשייתי ומ .4
 1000Vמתח הבדדה צ"ל  .5
 ציוד פיקוד, בקרה ומשנ"ז צריכים לעמוד בדרישות הנ"ל  .6

 
 ."רגיל" ו"אמיתי"מקום שמור    30%   - 19פרק 
 מן :  מקום שמור המוגדר כדלק 30%ם ב צריך לתכנן את מבנה הלוח עיצרן מרכי

דלים שונים,  ג במקום שמור "אמיתי" הינו מקום שמור המוגדר למאזים או מפסקים  20% .1
 ורך בהוספת חיווט מאולתרת  וכולל פסי צבירה וחיווט לקליטת המפסקים, ללא צ

 מוגדר   ולאו מקום שמור לשימוש כללי  מקום שמור "רגיל" הינ  10% .2
היצרן יספק את הנחיות ההרכבה לאיש שיטת ההרכבה. קטלוג  יצרן מרכיב יתעד את  .3

 התחזוקה  
 לל המקום השמור העתידי  וכ יצרן מרכיב יספק חישובי טמפרטורה,  .4
יצרן מרכיב יוודא שהמקום השמור יעשה על פי הנחיות יצרן מקום ולא יאפשר לקבלן  .5

 ר מקומי לבצע אלתו
 

 .ם העמסהדור ומקדדרגת מי  -  20פרק 
ובקטלוג יצרן מקור יכלול את הכיסויים והמידורים     4bלדרגת מידור עדיטה יתאים מבנה לוח ש

 המקוריים לצורך ביצוע 
. זה כולל מידור והגנה מפני נגיעה  2bכברירת מחדל, דרגת המידור בלוח שיטה תהיה  .1

 י  והמשנ מקרית של פס הצבירה הראשי
  ון: בתי חולים, מתקנים צבאיםי דרישה במתקנים חיוניים, כגתהיה לפ 4 -ו  3דרגת מידור  .2

 וכדומה  
 ן : מק, כדלIEC61439מקדם העמסה בלוח צריך להיות בהתאם לטבלה בתקן   .3
   0.9יהיה   DFאז מקדם  3  – 2במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .4
 0.8יהיה   DFאז מקדם    5 - 4במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .5
 0.7יהיה   DFאז מקדם  9  – 6קים בתא הינה במידה וכמות המפס .6
 0.6יהיה   DFאז מקדם  10במידה וכמות המפסקים בתא הינה מעל  .7
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    3P+LINKגנטייםמוהקטנת שדות אלקטר - 21פרק 
על היצרן המרכיב לבצע תכנון מבנה לוח שיטה כך שכל המפסקים, לרבות מפסק ראשי ומפסקי  

דות האלקטרומגנטיים  התקנה זו  מקטינה את הש, LINK –עם קוטב רביעי לא מוגן  היויציאה, י
 . הקרינה הסביבתית וכמו כן, מפחיתה את התחממות דפנות לוח החשמל ואת

נתו יהיו מקוטלגים בקטלוג יצרן מקורי ובדוקים לפי התקן  ואופן התק  יהקוטב הרביע  .1
IEC61439-2   

גודל הפיזי ולכושר ת ויתאים למפסק בני נגיעה מקרייהיה מוגן מפ LINKהקוטב הרביעי  .2
 ההולכה  

לצורך הגנה בפני התחשמלות   LINKידת הצורך, ניתן יהיה לנתק את הקוטב הרביעי  מב .3
 מזרם חוזר  

עת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי ל את השפיב על מנת להג .4
 טפל בפסים הפאזות בחזית הכיוון ממנו ניגשים ל

 
 הובלה והתקנה בשטח – 22ק פר

בהתאם להנחיות  בלה, הרמה והתקנת הלוח בשטח המרכיב חייב לספק הוראות הו יצרן .1
 יצרן מקורי  

 עבודה שעל הלוח שיטה לעמוד בהן   יצרן המרכיב יספק הוראות אחסנה ותנאי סביבת .2
על  מ"מ, המאפשר שינוע   65או   50יצרן המרכיב חייב להתקין בלוח השיטה סוקל בגובה  .3

 גבי צינורות קשיחים  
ב חייב לבצע את ו למספר חלקים אז יצרן המרכיהלוח גדול ויש צורך לפרק אות במידה ו  .4

   ההרכבה בשטח
 

 . תא כבלים ותוכנית כניסת כבלים  - 23פרק 
לדרגת המידור,   יצרן מרכיב יתכנן את כניסת הכבלים ואת אופן חיבורם למפסקים בהתאם

 כדלקמן : 
ל תא המפסקים או מהחלק כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון ש 2Bבדרגת מידור  .1

 .ן, בהתאם לתוכנית השטחהעליו
ים תהיה אך ורק מתא כבלים המותקן בסמוך לתא  כניסת הכבל 4ו  3בדרגת מידור  .2

   .קיםספמ
הכבלים יחוברו ללשות המותקנות בתא כבלים ומהלשות למפסק   B 3/4בדרגת מידור  .3

   .ן מרכיבלהנחיות יצר גמיש, בהתאם באמצעות  פס
מהיר או נעל כבל  ת למפסק באמצעות מחברהכבלים יחוברו ישירו A 3/4ר בדרגת מידו  .4

 )מומלץ נעל כבל( 
 חושת ואלומיניום  נ מהלשות והמחברים במפסק יתאימו לחיבור כבלים  .5
 כל המפסקים בלוח שיטה יכללו כיסויי כבלים מקוריים   .6
מתוכננת  בהתאם לכמות הכבלים ה ם או הפלנ"גיצרן מרכיב יבצע את הרכבת האנטיגרוני .7

 בו
 

 .ופס הארקה ך של מוליך האפסשטח חת – 24פרק 
 שטח החתך של מוליך האפס יהיה זהה לשטח החתך של מוליך הפאזות  

 ה יתאים לארבעה מופעים הכוללים שלוש פאזות ואפס י צבירספהמבודד ל  .1
פרד מהפאזות פס יותקן בנאזי מוליך הא 3Pמאחר ומספר הקטבים של המפסקים הוא  .2

 ן או העליון בחלק התחתו 
ות יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר הצפוי בלוח היה בהתאם להנחישטח  פס הארקה י .3

   ICUהחשמל 
ר כדי לשמור על רציפות  וח בהתאם להנחיות יצרן מקולהפס הארקה יותקן ישירות במסד  .4

 ארקה   
 

 .בדיקות שיגרה – 25פרק 
נספח בעת מסירת הלוח ללקוח  ת שיגרה ויגיש את הדוח כ יבצע בדיקו  בהתאם לתקן יצרן מרכיב

 סופי  ה
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למעטפת הלקוח והפנלים כך שלא יהיה ניתן לבצע חדירה של כלי בין   IPדרגת הגנה  .1
 ם יהפתחים של המפסק

 הגנה בפני התחשמלות כדי לוודא שקיימים פנלים וכיסויים על כל החלקים ה"חיים"  .2
 1למשך   2500Vלמתח הבדיקה הנדרש למשך  בהתאם    dielectric testבדיקת הבדדה  .3

 שנייה   
   500V -בעזרת מכשיר רמת בידוד ל  insulation testבידוד בדיקת  .4
 רציפות ארקה בכל החלקים המתכתיים .5

 
 . IEC61921-IEC 61439/2ים על פי  לבק לוחות 08.14.2

 
 כללי   - 1פרק 

   1לוקה כמפורט בחלק על לוח הקבלים להיות תקני וזהה בדרישותיו ללוחות ח  .1
 יפה לצורכי תחזוקה ורכב על מגש יעודי הניתן לשלמכלול בנק הקבלים י .2
 IEC61439-2בנק הקבלים יבדק במעבדה בלתי תלויה עם תעודה מאושרת כנדרש בתקן   .3

,IEC61921   
 גען, משנק, מפסק וחיווט בדיקת המעבדה תכלול בנק קבלים, כגון: קבל, מ .4
   IK10בדרגת  החוזק המכאני של הלוח יהיה .5
 בקטלוג יצרן מקורי   רור, ונטות ותרמוסטטים כנדרשבנק הקבלים יכלול פתחי אוו .6
 Schneider Electricתוצרת    Varsetלוח הקבלים יהיה כדוגמת לוח  .7

 
 י הספק לקבל תוהגדר - 2פרק 

, בעלי כושר ריפוי  IEC60831בדוקים ומאושרים בתקן   Heavy dutyקבלי הספק צ"ל   .1
 VarplusCan כדוגמת:  1000Vלזרם חילופין עד   self healingעצמי 

 נמוכים  י הפסדי אנרגיה  הקבלים יהיו בעל .2
המנתק  הקבל יכלול הגנה כפולה כדי למנוע שריפה בלוח, הכוללת נגדי פריקה והתקן לחץ .3

 את מתח האספקה בעת עליית המתח וכן בעת כשל פנימי  
 המופעים  3המכלול ינתק את  .4
   PCB  - polychlorinated biphenols-קבל כאמצעי לספגת ה אין להשתמש בשמן .5
 לרבות נגדי פריקה   KVARוואט/  0.5א יעלו על הפסדי הקבל ל  .6
    440Vהקבל יעמוד במתח עבודה של  .7

 

 הרמוניות בדרגות זיהום  עמידות הקבל - 3פרק 
 דרתכנון תא הקבלים צריך לעמוד ברמת זיהום הרמוניות שבמתקן ולמנוע התגברות הת 

ספקים סה"כ ההעד לשימוש במתקן שבו מיו  400Vבמתח רשת   400/415Vקבל במתח   .1
 מהספק השנאי   15%  -יהיו קטנים או שווים ל ת מייצרים הרמוניוש

ועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים  י מ  400Vבמתח רשת   440V קבל במתח .2
 מהספק השנאי  15%  - 25%יהיו בתחום שבין   שמייצרים הרמוניות 

ימוש  מיועד לש  400Vבמתח רשת   Hz 190/215, 135בתדר  DRעם משנק  480V ל במתח בק .3
מהספק   25%  - 50%ן שבו סה"כ ההספקים שמייצרים הרמוניות יהיו בתחום שבין במתק
 השנאי  

 
  Detuned Reactors –DRדרות למשנקים  גה - 3פרק 

   IEC60076-6המשנקים להגבלת הרמוניות יעמדו בתקן   .1
 לומיניום  תלת מופעי עם ליפופי נחושת או א ליבת ברזל המשנק יהיה  .2
 לניתוק במצבים של עומס יתר  קן הגנה אשר ישמש המשנק יצויד עם הת .3
 להלן הגדרות חשמליות:   .4

• Tolerance : +/- 5 % 

• Tolerance between phase : Lmax/Lmin < 1.07 

• Tuning order : 2,7 (relative impedance : 13,7%); 3,8 ; 4,3 ( relative 
impedance : 5.4 % ) 
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• Permissible overload fundamental current: 1.1 time the nominal current (I1). 

• Insulation level : 1.1 kV according to IEC 76 

• Test voltage ( coil to core ) : 3,3 kV 1 minute 

• Distance between terminals and earth : 20 mm 
 

 מגענים לקבלים  - 4 פרק
   IEC60947-4קן תוק וחיבור הקבלים ויעמדו בתלני המגענים יהיו מדגם יעודי  .1
ונגדי ריסון לצורך ביצוע מקדים לפני    early makeהמגענים יהיו בעלי מגעים מקדימים  .2

 המגעים הראשיים לשם פריקת הקבל בצורה מהירה ועילה 
ל הקבל  נגדי ריסון המנחית את זרמי התנעה שר  יהיו בעלי מגעי עזר מקדים לחיבו המגענים .3

 8Xinל 
 תאימות מקטלוג היצרן המגענים יבחרו על פי טבלאות  .4
    Schneider Electricמתוצרת  LC1DKהמגענים יהיו כדוגמת  .5

 
 בקר כבלים  – 5פרק 

מגע התראה, חיישן   דרגות ויכלול: צג בקרה, 12או  6בקר הקבלים יאפשר בקרה על  .1
 טמפרטורה  

   ומאושר להתקנה בלוח חשמל  IECלהיות תקני לפי  צריך  הבקר .2
 עלת המאווררים בלוח  פרטורה, הכולל מגע יבש להפבקר הקבלים יכלול חיישן טמ .3
 בקר הקבלים יכלול הגנה על הקבלים כתוצאה מרמת הרמוניות גבוה   .4

 cos Φולא  PFכיול הבקר יעשה עלפי  .5
תוק בנק הקבלים לפי ההספק הנדרש ייאפשר תכנות "חכם" ויבצע חיבור ונ בקר הקבלים   .6

 יקוש שיא  לב
 בקבל  בוליות בנק הקבלים וזרם יתר יכלול התראות כגון ירידה בקיהבקר  .7
   אופציה לבקר הקבלים עם יציאת תקשורת וחיבור לבקרת מבנה  .8
טיבי, עיוות  הבקר יספק מידע על כופל ההספק, דרגות מחוברות, זרם אקטיבי וראק .9

מוני של מתח  מתח, טמפרטורה, הספקים וספקטרום הר  הרמוניות בזרם ובמתח,
(3,5,7,11,13  ) 

 
ממתכת או פוליאסטר להתקנה חיצונית או פנימית על    0A25  10KA ארונות חשמל 08.14.3

 . IEC 61439-4-2  פי    
 

 הגדרות כלליות – 1פרק  
וכמו    10KA RMSארונות החשמל שהזרם הקצר הינו עד ההגדרות להלן חלות אך ורק על  .1

  250Aלי של ד זרם נומינכן, ע
יים ממתכת או פוליאסטר ת חשמל, אוטומציה ובקרה העשו ההגדרות הנ"ל חלות על ארונו .2

 ה חיצונית  או פנימית להתקנ 
מבנה הלוחות ממתכת או פוליאסטר יעמוד בדרישות התקן, והם יהיו בעלי תעודה אשר  .3

 IECעודת תו להנפיק ת ואשר בסמכו  Bureau Veritasמגוף רשמי ומוכר, כדוגמת  הונפקה
  certificate IEC62208   -רשמית 

הנחיות קטלוג יצרן מקור הכולל את ת לוח וציוד המיתוג על פי יצרן מרכיב יתכנן וירכיב א .4
 המבנה, פסי הצבירה ואבזרים וכדומה, כדי להבטיח מקסימום התאמה לתקן  

הקיר כדוגמת  או להתקנה על וחות ממתכת יהיה מיועד להעמדה על הרצפה  מבנה הל .5
SPACIAL   

תקנה על הקיר כדוגמת  מיועד להעמדה על הרצפה או להמבנה הלוחות מפוליאסטר יהיה  .6
THALASSA  

ארונות נירוסטה יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  .7
SPACIAL SFX   

קיר כדוגמת  הרצפה או על היעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על  19ארונות '' .8
SPACIAL 19'' 
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 מאושר על ידי חברת חשמל  מבנה לוחות הפוליאסטר יהיה .9
מרכיב יספק תיק מוצר עם כל דוחות החישובים ותוכניות לאישור מתכנן בעת אספקת   רןיצ .10

 הלוח  
ת המתאימים לתקן ופטורים מביצוע  יצרן המרכיב יהיה יצרן לוחות כללי אשר מייצר לוחו .11

   61439-1של ת"י   10.11ר לפי סעיף עמידה בזרם קצבדיקות  
 וכן אישור מכון התקנים  יציג אישור יצרן מקור בתוקף יצרן מרכיב כללי  .12
 יצרן מרכיב כללי יספק הצהרת יצרן המעידה כי תכנן והרכיב את הלוחות בהתאם לתקן   .13
 להתקנה חיצונית תעשה לארונות מתכת ופוליאסטר   UVבדיקת  קרני  .14

 
 .לסדרת בדיקות   IEC62208התקן  נתוני דרישות  - 2פרק 

 דלקמן : הבדיקות כנדרש בתקן, כ 13 -בקן ארון החשמל יעמוד בהצלחה  כדי לעמוד בדרישות הת
 . סימון .1
 .עומסים סטטיים  .2
 . הרמה  .3
 . עומסים משקליים  .4
 . IKדרגת הגנה בפני הלם מכני  .5
 .  IPדרגת אטימות  .6
 . חוזק דיאלקטרי .7
 . עמידה תרמית   .8
 . ט להטחום באמצעות חוות בעמיד .9

 . מידות בחום ואש ישירהע .10
 . גנהרציפות מעגל ארקה לה .11
 . עמידות לתנאי מזג אוויר .12
 .עמידות בפני קורוזיה .13

 
 תאימות לתקנים לארונות מתכת ולפוליאסטר    3 –פרק 

1. IEC62208 –   מארזים ריקים ללוחות מיתוג ובקרה 
2. IEC62208-9.12/ 9.13 –  בדיקתUV ה  רוזיועמידה בפני קו להתקנה חיצונית 
3. IEC60529 –  דרגת הגנהIP    המסופקת למארז 
4. IEC62262 – דרגת הגנה בפני הלם מכני – Ik 
5. IEC61439-1 –   מכלול ציוד מיתוג ובקרה לאחר בדיקות מעבדה 
6. IEC60695-2-1  –    בדיקות עמידות באש וכיבוי עצמי לארונות פוליאסטר באמצעותGlow 

wireמעלות   960ובאש עד ת  ית לטמפרטורות גבוהו: עמידות והתנגדות מרב 
7. IEC60695-10-2  –   גבוה ולחץ    אסטר, בדיקת עמידות בפני חוםבארונות פוליball pressure 

test מעלות   150. התוצאה היא שהארון לא מתרכך בחום גבוה מעל 
8. ISO14001/9001 -   אתרי הייצור יהיו בלתי מזהמים ובעלי תעודת תאימות לתקן 
9. ECO-Ddesign  –    ה אקולוגית והחומרים יהיו נטולי  והתכנון יעשה בשיט פיתוח הארונות

 לוגן ה
10. REACH/ROSH – בוצע בהתאם לחקיקת התקניםעת הארונות יתהליך צבי   

 
 הנחיות תכנון ארון חשמל ממתכת ופוליאסטר    4 -פרק 

   250A X 80% = 200Aהמותר בלוח יחושב לפי    INC הזרם המרבי .1
 10KA RMSלפי  המותר בלוח יחושב  KI הזרם הקצר המרבי .2
פסקים ומתנעים,    קור, כולל כל המתאמים לחיבורפסי צבירה יבחרו מיתוך קטלוג יצרן המ .3

 Linergy BZכדוגמת 
סידור הציוד על גבי פלטה יעשה בצורה מרווחת ונוחה לתחזוקה,  כולל תעלות חיווט,   .4

 מהדקים וכדומה  
 הדקים ופסי צבירה מ  מהשטח עבור מפסקי יציאה, 30%יש ליעד  .5
המרכיב יבחר במתנע משולב   בהתנעה ישירה יצרן FU Motorור המכלול להפעלת מנוע  בע .6

     GV2המקוריים על מנת להבטיח עמידה בתקן, כדוגמת  יר לקו, כולל את כל המחברים יש
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בהתנעת כוכב משולש יצרן המרכיב יבחר מספק   FU Motorעבור המכלול להפעלת  מנוע   .7
וכן את כל המחברים המקוריים   O.L-מגען והציוד, הכולל: מתנע, אחד את כל  

וגמת סדרה  כפולה בהתאם לדרישות התקן כדצע גישור בין המגענים והזנה המאפשרים לב
GV2 + LC + LRD     

כבל או מחבר מהיר או מכפל  החיבור למפסק הראשי יעשה ישירות למפסק באמצעות נעלי  .8
 כפול במידת הצורך 

שה ע"י סידור המוגדר על ידי יצרן המקור  בירה תעפסי הצ סק הראשי לביןההזנה בין המפ .9
 Hל פי טבלה או ע

   IEC61439-1בתקן  Hו על פי טבלה חיווט בלוח יבחר המוליכים לצורך  .10
מקורית של מבנה  יצרן מרכיב יבצע ויספק למתכנן חישובי התחממות באמצעות תוכנה  .11

ית כדוגמת  פנימית או חיצונ  תקנההלוח המסופק ממתכת או פוליאסטר המיועדת לה
Proclima 

, התרמוסטטים  כיב את הוונטות, פתח האוורורעל פי חישובי ההתחממות היצרן מר .12
מיצרן המקור של המבנה כדי להבטיח את דרגת האטימות המרבית   ויחידות הקירור

 ים ועמידה בתקנים הרלוונטי 
לה בדפנות בדלת השקופה אבלוח להתקנה חיצונית היצרן המרכיב לא יבצע שום חירור  .13

 ת  רק על הדלת הפנימי
 

 הגדרות יעודיות   -ארון חשמל ממתכת  5 -פרק 
 וון רחב של דגלים להתקנה על הרצפה ועל הקיר  ת יכללו מגסדרת ארונו .1
מפולמר בחום    RAL7035ציפוי הארון יעשה באמצעות אבקת אפוקסי במרקם טקסטורה   .2

 לעמידות ממושכת ואיתנה בפני קורוזיה  
 יכוך ופגיעות במהלך ההתקנה  ר המסגרת כדי למנוע ח כל הדפנות יהיו במישו .3
 או הימיני של הארון  פשר התקנת דלת בדופן השמאלי קומות מיוחדים ובעייתיים תתאבמ .4
באופן שניתן לפתוח  במקרה של התקנה של שני ארונות או יותר יש להתקין את הדלתות   .5

 אותן ללא הפרעה מהארון הצמוד אליו  
הפנימי של  ליאורטן מוקף. הפתי רון תהיה עם אטם פוהא  דלת .6 חה תהיה קדמית, המבנה 

 יוד לדלת  הדלת יאפשר התקנת אביזרים וצ
 הדלת השקופה עשויה מזכוכית מחוסמת עם ציפוי מיוחד למניעת נפילת שברי הזכוכית  .7
ל הרצפה יסופק עם ידית פתיחה הניתנת לפתיחה באמצעות מפתח  הדלת לארון להעמדה ע .8

 תח מרובע  תח משולש / מפכפול / מפתח רגיל / מפיעודי או באמצעות מוט 
   IK08ולדלת שקופה   IK10חוזק מכאני לדלת חלקה תהיה דרגת  .9

 תלוי בסוג המבנה   120/180ניתן יהיה לפתוח את הדלת בזוית  .10
 מצד ימין לצד שמאל ולהיפך   ניתן להחליף את כיוון הפתיחה .11
  Spacial CRN/S3Dגמת כדו IP66על הקיר תהיה דרגת האטימות לארונות לתלייה  .12
 Spacial SF/SMכדוגמת  IP55תהיה  דרגת אטימות לארונות על הרצפה .13
 ארון לתלייה על הקיר יהיה בנוי ומרותך כמקשה אחת בשיטת "מונובלוק"   .14
 ארונות להעמדה על הרצפה יהיו בנויים בשיטה מודולארית או מונובלוק לפי בחירה  .15

 

 הגדרות יעודיות  –הרצפה )פילר( על הקיר או עליאסטר לתלייה שמל מפולארון ח  6 -פרק 
 על הרצפה ולתליה על הקיר  הארונות יכללו דגמים להתקנה סדרת  .1
  Thalassa PLAסדרת הארונות להתקנה על הרצפה )פילר( יהיו כדוגמת   .2
 Thalassa PLMסדרת הארונות להתקנה על הקיר יהיו כדוגמת  .3
מחו .4 הפוליאסטר  בתארון  זכוכית  בסיבי  בגוון  יצו   הליךזק  לחץ  יציקת  של  מיוחד  ר 

RAL7032  מוש פנים או חוץ  ד לשיהמיוע 
   IP65לתלייה על הקיר או העמדה על הרצפה תהיה   ות לארונותדרגת האטימ .5
   IP54  –דרגת האטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו  .6
הר .7 על  להעמדה  לארון  אטימות  בגג  דרגת  אוורור  פתח  עם  מעצפה  פתח  וגגון  ובנוסף  ליו 

   IP44 –ון כניסת כבלים בחלק התחת
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צורך בצורת התקנה ואם כן, האם יש האטימות תעשה על פי ה  בחירת סוג המבנה ודרגת .8
 צורך בפתח אוורור  

 פתיחת פתח וחירור בארון פוליאסטר יעשה על פי  הנחיות יצרן המקור   .9
 

 יאסטר או פולה לארונות ממתכת אביזרים  להתקנ  7 -פרק 
 ג יצרן מקור   כל האביזרים יהיו מקוריים וייבחרו מתוך קטלו

 מקורית  ם פלטה ממתכת הארון יסופק ע .1
 הארון לתלייה על הקיר יסופק עם וו תליה   .2
 ארון מתכת על הרצפה יסופק עם סוקל המאפשר פירוק והכנסת מלגזה   .3
 ר ה על פי הנחיות יצרן מקודלת פנימית נוספת לפי דרישה והתקנה תעש .4
 חיות יצרן מקור פנלים נוסף לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנ   מודול .5
 מתוך קטלוג יצרן מקור  אוורור יהיו ונטות ופתחי  .6
גובה   .7 )פילר( יסופק סוקל  פוליאסטר להתקנה על הרצפה  לכניסת כבלים או    900לארונות 

 סוקר אחר מתוך קטלוג יצרן מקור  
 

 . 1000V  שמל עד, ובקרה בלוחות חציוד מיתוג, הגנה 08.14.4
 

 כללי   - 1פרק 
רן מקור על מנת לוודא שאכן  והגנה אך ורק מתוך קטלוג יצ יצרן מרכיב יבחר ציוד מיתוג .1

 .61439קות הדגם הנדרשים בתקן ת"י שהוא עבר את כל בדי
יצרן מרכיב ישמור על תאימות הגנה עורפית בין כל סוגי הציוד, לרבות מא"זים, מפסקים,  .2

    .יתר, מגענים ווסתי מתח ותדרי מתח  נ מנתקים בעומס, פחתים, מג
ומגנטית   חד כדי להבטיח תאימות אלקטרמור על אחידות הציוד מספק א שיצרן מרכיב י .3

Coordination. 
 . סוי מקורי כדי למנוע נגיעה מקריתכל המפסקים צריכים להיות מוגנים עם כי  .4
טבלת  התאם לבשל המפסק או המנתק   INC -יצרן מרכיב יציין בתוכנית חד קווית את ה  .5

   .  IP55צלסיוס ודרגת אטימות  ת מעלו 55  הטמפרטורה של היצרן המקורי עד
, מתח בידוד )  690(  Ue, מתח עבודה )  440(  Vמתח נומינלי )   : נתוני מתח בלוח  .6

Ui  )1000 . 
 . בלוח הראשי המפסק הראשי צריך להיות מפסק מסוג מפסק אוויר נשלף  .7
 . Category B MCCBיהיו מסוג    1250Aועד  800-פסקי היציאה  מראשי מבלוח ה .8
מסוג מגביל זרם קצר אנרגטי דגם  MCCBו יהי   630Aמפסקי היציאה  עד  יבלוח הראש .9

Category A   5וזמן ניתוק עדms   קים מגבילי זרם קצר עם קבוע  )לא יאושר מפסקי יצו
 .זמן(

 
 ERKAIR CIRCUIT  BREA –יות הגדרות כלל –  ACBמפסק אוויר   - 2פרק 

 מפסק זרם יהיה מסוג נשלף   .1
 IEC 60947 1&   2בדרישות תקן   דעם הגנות  יעמו המפסק .2
 IEC 60947- 3  מפסק בעומס מלא )ללא הגנות( יעמוד בדרישות תקן .3
  Schneider  Electricתוצרת   Masterpact NT / NWפק יהיה כדוגמת המס .4
ה על פי  תעש  בזרם קצר למשך שנייה אחת בחירת כושר ניתוק ויכולת העמדה .5

 בלבד    ICWנתון 
צבירה ביחס ישר לגודל  שווה לזרם הקצר הצפוי בפסי   צריך להיות ICW-ערך  ה .6

    והמרחק ממנו  השנאי
 מעלות  55יבה של   זרם נומינלי בטמפרטורת סב  .7
   A 1600 –   25000C/Oמס' פעולות מכאניות עם תחזוקה  עד  .8
     A 4000 –   20000 C/Oם תחזוקה עד  מס' פעולות מכאניות ע .9

 A 1600 –12500    C/Oמס' פעולות מכאניות ללא תחזוקה עד  .10
 A 4000 –  10000   C/Oתחזוקה עד  מכאניות ללאמס' פעולות   .11
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 .הגדרות למפסק זרם –ACBמפסק אוויר  2.1פרק 
( יעשה על ידי ידית דריכה אינטגראלית  Stored Energyמנגנון דריכה קפיץ ) .1

 מפסק  ב
האש והעשן היוצא מהמפסק   לטר להקטנת עוצמת רשףיתאי כיבוי יהיו עם פ .2

 תרחשות זרם קצר   הבעת 
ח להגנות  ( לצורך אספקת מת  Iron + Air CTsגי משנ"ז )ול שני סוהמפסק יכל .3

 ולצורך מתן מדידות מדויקות ללא תופעת רוויה בזרמי יתר 
 אפשרות לסידור נעילה במצב פתוח על ידי מפתח   .4
לפת סלילי  שות ישירה ונוחה להרכבה והחילאחר הסרת המכסה תתאפשר נג .5

 פעלה  ה הפסקה ומנוע 
      IPמור עד דרגת אטימות אטימה מקורית כדי לש  מסגרת לפנל עם גומייה .6

 

 . הגדרות לעגלת שליפה –מפסק אוויר  2.2פרק 
 א חשש שזה יאבד  שליפת המפסק  באמצעות ידית הניתנת לאחסון בגוף עגלת השליפה לל .1
ע פגיעה  נ צבים : מחובר, בדיקה, מנותק )המויפת מפסק בשלושה מל כפתור בטיחותי לש .2

 במנגנון השליפה(    
כדי למנוע פגיעה בציוד המותקן מעל   כיסוי עליון לתאי כיבוי מובנה כחלק מהעגלה .3

 המפסק  
 תריסי הגנה למגעים פנימיים למניעת נגיעה מקרית לאחר שליפת המפסק   .4
 נותק מחובר, בדיקה, מ –ורכבים בעגלה   מה מהדקי מצב עגלה  צריכים להיות וששל .5
 רות לעגלה   ל איסור לחבר פסי צבירה ישיכלול לשות חיבור מקוריות. חימפסק אוויר   .6
" כדי לאפשר  Front connectionות החיבור בחלק העליון של המפסק תהיה מסוג "לש  .7

 גישה ישרה 
 תליה   נעילה מובנת באמצעות מנעולבעגלה צריכה להיות אפשרות  .8
 ית  למגעי עזר  מחליפים ומגע אחד לתקלה חשמ 4ק יכלול פסמה .9

שני לסגירה ומגע  לילים אחד לפתיחה והוע אזי יש להוסיף שני סבמידה וקיימת דרישה למנ  .10
 סוף דריכה  

 
 . Trip Unit הגדרות ליחידת הגנה –מפסק אוויר  2.3פרק 

צוע הכיול וללא  יעם אפשרות לגישה ישירה לב  LSIמסוג  עקומת ניתוק סטנדרטית תהיה .1
 עזר   צורך באביזר

   Micrologic 5.0Eכדוגמת   יחידת  הגנה תהיה .2
מדידת  -תהיה לפי דרישה כולל הוספת משנ"ז לפס האפס, וכמו כן   LSIGת ניתוק ומעק .3

 זרם זליגה הקיים במעגל   
 ביות לוגית בין מפסקים  סלקטי לצורך ZSIיחידת הגנה תכלול את האפשרות לבצע  חיווט  .4
 א מורשים  ליסוי שקוף לכיולים כדי למנוע נגישות לאנשים היות כ לצריך  .5
 תאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי  לצורך שדרוג ת  החלפת יחידת הגנה .6
 הוספת כרטיס תקשורת תתאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי   .7
 וג התקלה לזיהוי ס LEDסוללת גיבוי לנוריות  .8
  רר, זליגה לאדמה וזרם קצות שלושה לדים עבור עומס יתעחיווי סיבת תקלה תעשה באמצ .9

 מצעות נורית לד בא APידת הגנה חיווי המעיד על תקינות יח .10
חיווי גרף לדים לרמת העומס / זרם בכל שלוש הפאזות בו זמנית  לצורך המחשה של איזון   .11

 הפאזות  
 רגיה תח ואנמגה,  רם שלוש הפאזות והאפס, זרם זליתצוגת ערכים חשמליים, כגון : ז .12
   micrologic Hסוג "מקרופרוססור" כדוגמת מאופציה לפי דרישה ליחידת הגנה מתקדמת  .13

כולל נתח הרמוניות, השלת עומסים, היסטוריה של אירועים ותקלות ותכנות מגעים לפי  ה
 דרישה  

 
 . , כרטיס תקשורת92X92תצוגה  –מפסק אוויר  2.4פרק 

לוח  לעולם התקשורת והבקרה ומעתה מוגדר כ םבעידן המודרני לוח החשמל הרגיל מתקד
 ."חשמל "חכם 
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רה הינה פעולה מורכבת ובעייתית ולעיתים אף גורמת י הצביעל פס   כידוע, התקנת משנ"ז
לתקלות והשבתות לצורך החלפתו. לכן, קיימת אפשרות להתחבר למשנ"ז המותקנים בתוך  

 .  דוקלה. כמו כן, רמת אמינותם גבוה מאו המפסק בצורה פשוטה
 ראשי או משני בהתאם לדרישה ריש צורך להתקין כרטיס תקשורת וצג בכל מפסק אווי

 : קווית, כדלקמן  -בתוכנית חד
לצורך קריאת כל הערכים    Modbusהמפסק יכלול כרטיס תקשורת בפרוטוקול  .1

סגור, תקלה ומנוע   הגנה, לרבות מצב המגעים: פתוח,  הקיימים במפסק, ויחידת
 .הפעלה

צב  ולצורך הזנה לכרטיס תקשורת באמצעות ספק כוח מי  24VDCמתח הזנה  .2
 .SEתוצרת   ABLכדוגמת סדרת  

להתקנה על הפנל יאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש התחזוקה   92X92רב מודד / צג   .3
  ויכלול את כל החיוויים והמדידות של המפסק ויחידת ההגנה, לרבות ערכי כיול

 .FDM121גמת כדו עקומת ניתוק, רישום סיבת תקלה ועוד,
אמצעות כבל  משנ"ז הקיימים בתוך המפסק בהיוזן ישירות מ  92X92רב מודד / צג    .4

ולל ארבעה גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת רב  תקשורת מקורי הכ 
   . Schneider Electricתוצרת  FDM121יהיה כדוגמת  92X92מודד / צג  צג  

 
 . הגדרות כלליות 1250A – MCCB 800A   -מפסק יצוק     - 3פרק 

ס  קטיביות גבוה ביחעל מנת לאפשר סל Category B מפסק יצוק צריך להיות מסוג .1
 למפסקים המוזנים תחתיו  

  Schneider Electricתוצרת  Compact NSהמפסקים יהיו כדוגמת  .2
ם הקצר הצפוי על פסי  מלאה לזרבהתאמה    ICU כושר הניתוק של המפסק יבחר על פי .3

 הצבירה  
ית סיבובית, על פי  דהמפסק הסטנדרטי תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לילת  עהפ .4

 דרישה 
 ה סטנדרטית של המפסק תהיה מסוג קבוע או נשלף, על פי דרישה  קנהת .5
י  יהיה אחיד, לרבות סלילי הפסקה ומגע 1250עד   800-הגודל הפיזי של סדרת המפסקים מ .6

 עזר 
 ה  לפסק יסופק עם שני מגעי עזר ומגע אחד תק מה .7
יחה  נון לדריכת קפיץ עם סליל פתג להפעלה מרחוק המפסק יהיה מסוג מפסק ממונע עם מנ  .8

 ולסגירה 
 הפעלה מרחוק באמצעות תקשורת תעשה באמצעות סלילי הפעלה וניתוק מותאמים    .9

   V220מתח הפיקוד הסטנדרטי לפיקוד יהיה   .10
   פני נגיעה מקריתדמי הכולל כיסוי מקורי ממחברי המפסק יהיו מסוג ק  .11
 סמך לכך  ו יחידת הגנה ניתנת להחלפה ע"י איש שירות מקצועי ומ  .12
 , לפי דרישה 200KAעד  ICU=50KAצריך להיות   רטי של המפסקכושר הניתוק הסטנד .13
 + 70עד   -25-תחום טמפרטורת העבודה של המפסק יהיה מ .14

 
 . Trip Unitהגדרות ליחידת הגנה  –   1250A –MCCB 800Aמספק יצוק  3.1פרק 

לביצוע הכיול וללא    העם אפשרות לגישה ישיר  LSIנדרטית תהיה מסוג יתוק סטנעקומת   .1
 ביזר עזר  צורך בא

   Micrologic  5.0Eחידת  ההגנה תהיה כדוגמת י .2
תהיה לפי דרישה, כולל הוספת משנ"ז לפס האפס וכמו כן, מדידת  LSIGעקומת ניתוק  .3

 ים במעגל   זרם הזליגה הקי
 לצורך סלקטיביות לוגית בין מפסקים    ZSIלבצע חיווט  יחידת ההגנה תכלול את האפשרות .4
 ע נגישות של אנשים לא מורשים  כיסוי שקוף כדי למנוצריכים להיות בעלי  הכיולים .5
 החלפת יחידת ההגנה לצורך שדרוג תתאפשר במידת הצורך ע"י איש שירות מקצועי   .6
 ש שירות מקצועי  פשר במידת הצורך ע"י אי הוספת כרטיס תקשורת תתא .7
 לזיהוי סוג התקלה  LEDת גיבוי לנוריות ללוס .8
 זליגה לאדמה וזרם קצר דים עבור עומס יתר, עשה באמצעות שלושה לתקלה ת תחיווי סיב .9

 באמצעות נורית לד  APחיווי המעיד על תקינות יחידת הגנה  .10
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ות בו זמנית  לצורך המחשה של חיווי גרף לדים לרמת העומס / הזרם בכל שלוש הפאז .11
   תאיזון הפאזו

 יה זליגה,  מתח  ואנרג פס, זרםא תצוגת ערכים חשמליים, כגון : זרם שלוש הפאזות וה .12
 

 .הגדרות לכרטיס תקשורת –   1250A –MCCB 800Aיצוק   3.2פרק 
לצורך קריאת כל הערכים הקיימים    Modbusהמפסק יכלול כרטיס תקשורת בפרוטוקול  .1

   .ה ומנוע הפעלהותקל  רסגו ויחידת הגנה לרבות מצב המגעים: פתוח, במפסק
וח מיוצב כדוגמת כרטיס תקשורת באמצעות ספק כ ל לצורך הזנה   24VDCמתח הזנה  .2

 . SEתוצרת   ABLסדרת 
להתקנה על הפנל יאפשר תצוגה גדולה וברורה לאיש התחזוקה ויכלול   92X92רב מודד / צג   .3

מת ניתוק, ול המפסק ויחידת ההגנה, לרבות ערכי כיול עק את כל החיוויים והמדידות ש
  .רישום סיבת התקלה ותאריך

מצעות כבל תקשורת  הקיימים בתוך המפסק באיוזן ישירות מהמשנ"ז   92X92  רב מודד / צג .4
   .גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת 4מקורי הכולל 

 Schneider Electric.ת  תוצר FDM121יהיה כדוגמת   92X92רב מודד / צג  צג  .5
 

ר מסוג צליות למפסק מגביל זרם ק הגדרות כל  –  630A-MCCB 100A  מפסק יצוק  -  4  פרק
 .אנרגטי

 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1
  100-לצורך אפשרות החלפה ללא צורך בשינויים, מידות המפסקים צריכות להיות זהות מ  .2

   630Aועד   400-ו מ  250Aעד 
 10ms-פחות  מ " ועליו לבצע ניתוק המעגל יהמפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "אנרגט  .3

 ניתוק   רבהתאם לכוש
    380/415Vלפי מתח    Uיבחר  ICU/ICSק כושר הניתוק של המפס .4
5. ICS=100%ICU  מחזורים מלאים של זרם קצר מלא     3 -וב 2 -יכולת המפסק לנתק ולהגן  ב

 וללא חשש להפחתה   
זחילה בהתאם להתקנה בלוח   ימתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחק .6

 Ue-690V, Uimp-8KV,Ui-800V, Pollution degree - 3ראשי כגון:  
התקנה צמודה של מפסקים ללא חשש להשפעת    המפסק צריך להיות עם בידוד כפול ולאפשר .7

 חום  
ה בפני זרם יתר וקצר נמוכים והשני לזרמי  המפסק יכלול שני מנגנוני ניתוק: האחד להגנ .8

 אוד    מצר גבוהים  ק
   IEC60664-1תאם לתקן הב  CLASS 2המפסק צריך להיות עם דרגת בידוד   .9

10. IEC6100 –   המפסק עומד בדרישות התקןEMC   לרבות יחידת הגנה אלקטרונית 
 הפעלת המפסק הסטנדרטית תעשה באמצעות טוגל עם אופציה לידית סיבובית   .11
   A 630עד   400-ומ 250Aד ע  100A -תחזוקה נוחה ושוטפת גודל המפסק יהיה זהה מרך לצו .12
   630Aעד  ם ים להיות מתאימים לכל מפסקיכמגעי עזר וסללי הפסקה צרי  .13
 Schneider Electricתוצרת    Compact NSX/CVSהמפסקים כדוגמת  .14
 

 . הגדרות כלליות ליחידת הגנה  – 630A-MCCB 100Aמפסק יצוק  4.1פרק 
לבצע שדרוג והתאמה סופית  יחידת ההגנה צ"ל בת החלפה ע"י איש תחזוקה. זאת כדי .1

ת, מדידות זרמים, מתחים,  ררכת בקרה, כגון: יציאת תקשועלסוג הצרכן או התחברות למ
 . אנרגיה והרמוניות, התנעת מנועים, הזנה מגנרטור, הגנה על כבלים ארוכים ועוד

ם חוט שזור  י שקוף על הכיול, המאפשר סגירה עיחידת הגנה מכל סוג  צ"ל עם כיסו .2
 . י למנוע גישה לאנשים לא מורשיםד כופלומבה  

כגון   IEC60947-2 Appendix Fהתקן  תלקטרוני צריכה לעמוד בדרישואיחידת הגנה מסוג  .3
 .125ºCולעמוד בטמפ' עד  RMS EMCמדידת זרם

גנטי עם אופציה  ההגנות הסטנדרטיות צ"ל מסוג תרמי מ 250ועד  100-למפסקים מ  .4
   .לאלקטרוני

 . נדרטיות צ"ל מסוג אלקטרוני בלבדת הסט וההגנ   A 630ו   400למפסקים   .5
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משנ"ז מובנה כיחידה אחת, המאפשר החלפה  ולקטרונית תכלול סליל ניתוק איחידת הגנה  .6
   .מהירה

 . יחידת הגנה אלקטרונית תכלול זיכרון תרמי כדי להגן על הכבל במצב "חם" .7
תמידי   ן בקרה פנימית הבודקת את תקינותה באופ טרונית תכלול מע'יחידת ההגנה האלק .8

 . ו ביציאת תקשורתא במפסק ו /  LEDוהדיווח יעשה באמצעות נורית 
לחיווי מידע חיוני על רמת העמסה.   LEDית תכלול שתי נוריות ה אלקטרונ יחידת הגנ  .9

יעה ל  ה תהבהב כשהיא מג מהצריכה  והשניי 90% -הראשונה תהבהב כשהיא מגיעה ל 
   .כה שהמפסק מכויל אליומהצרי  105%

 

מס  630A-MCCB 100A  יצוק  קמפס  4.2פרק   הגנה  ליחידת  תרמהגדרות  מגנטי   י וג 
 .ואלקטרוני סטנדרטי

תחום הכיול עבור יחידת הגנה מסוג תרמו מגנטי סטנדרטית צריך להיות   250Aעד  .1
-5-ומתכונן מ   160Aקבוע עד למפסק  ותחום כיול מגנטי 1– 0.7תחום תרמי מתכונן מ 

   TMDוגמת זרם מצוין בברור, כדה, כאשר ערך הדרגה ו 250Aב למפסק   10
עם יחידה אלקטרונית מסוג    , על פי דרישה, שהמפסק יהיה תקיימת אפשרו 250Aעד  .2

LSI כדוגמת 10עד  1.5-ומגנטי מ  1עד   0.4, הכוללת תחום כיול תרמי ,Micrologic 2.2 
גנה אלקטרונית סטנדרטית תהיה  יול עבור יחידת התחום הכ 630-ו  400למפסקים   .3

 Micrologic, כדוגמת 10עד  1.5 -ומגנטי מ  1עד   0.4כולל תחום כיול תרמי  ,LSIמסוג 
2.3 

, כולל הגנה בפני זליגה לאדמה תהיה ניתנת  LSIGת הגנה עם עקומת ניתוק ידיח .4
 630Aקטבים  עד  4או  3להרכבה במפסק 

 
 .וני חכםהגדרות ליחידת הגנה מסוג אלקטר  630A-100AMCCBמפסק יצוק  4.3פרק 

 באמצעות  RS485תרכמה תכלול בנוסף להגנה גם מדידה ויציאת תקשוהגנה ח  יחידת .1
, אשר לא נכנסים  Rogowskiשנ"ז מיוחדים למדידה מסוג רת, כולל מכרטיס תקשו

 לתחום הרוויה  

 ,Alarm,  setting מואר לתצוגת ערכים כגון:  LDCכולל  צג  .2
history,I,U,P,F,PF,E,THD  

  KWHוב מנייה  לוק קבוע או משתנה לצורך חישחמדידת שיא ביקוש לצריכה עם  .3
 וכדומה  

 סטוריה עם תאריך ושעה  רת נתונים, כגון התראות והיולל זיכרון פנימי לצורך אגי כ .4
 לוגית    לצורך סלקטיביות ZSIכולל מהדקי חיבור   .5
או   נ"ז חיצוני לצורך מדידת מוליך האפסיחידת ההגנה תכלול מהדקי חיבור למש .6

   א   לל  LSIGלאפשר הגנה 
  50%נה לשטח מוליך האפס ג במפסק ארבעה קטבים יחידת הגנה תכלול ניתוק וה .7

100%  200%   
   Micrologic Eיחידת הגנה צריכה להיות כדוגמת  .8

 

 .ואביזרים Plug inמנועי הפעלה, התקן שליפה  4.4פרק 
 לל ידית דריכה ולחצני הפעלה  להרכבה בחזית המפסק וכו מנוע הפעלה חשמלי ניתן  .1
 ורת  ששמלי יפעל באמצעות מתחי פיקוד או באמצעות תקפעלה חהמנוע   .2
    A  630עד   400 -ו 250מ"מ ועד 100זהה למפסק יה יה  plug inהתקן שליפה  .3
   A 630המפסקים עד מגעי עזר ותקלה וסליל הפסקה יתאימו לכל  .4
עבודה כדי למנוע שריפת  ן ניתוק המתח לאחר גמר ה סליל הפסקה צ"ל עם מנגנו .5

 הסליל 
התראה על עומס יתר,   :להרכיב במפסק מגע עזר מתוכנת לפי דרישה, כגוןיהיה   ניתן .6

 על זרם זליגה לאדמה ועוד  התראה 
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 . מודד / צג למפסק ואביזרי תקשורת רב  4.5פרק 
דולה וברורה לאיש  המיועד להתקנה על הפנל מאפשר תצוגה ג 92X92רב מודד / צג   .1

לרבות ערכי  המפסק ויחידת ההגנה,  ל החיוויים והמדידות ש התחזוקה וכולל את כל
 רישום סיבת התקלה ותאריך   ,כיול עקומת ניתוק

יוזן ישירות מהמשנ"ז הקיימים בתוך המפסק באמצעות כבל   92X92רב מודד / צג   .2
 ל ארבעה גדים של תקשורת ומתח ונגד סוף קו לתקשורת  תקשורת מקורי, הכול

באמצעות  24VDCהזנה יהיה ח  מת ו Rj45כדוגמת  plug & playהחיווט יעשה בשיטת  .3
 ספק כוח מיוצב 

 IFM  +CORDה כדוגמת תקשורת ויהי כולל אביזרי  92X92צג  צג  / רב מודד .4
+FDM121  תוצרתSchneider Electric 

כולל כבל תקשורות ומתאם    Modbusבפרוטוקול   RS485כרטיס תקשורת לרשת  .5
 Schneider Electricתוצרת   IFM+NSXcordלמפסק כדוגמת 

 
 .מסוג קבוע בזמן מגביל זרם קצר  250A-MCCB 63Aמפסק יצוק  - 5פרק 

 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1
בהתאם  100ms-א ינתק את המפסק כוהו המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "קבוע זמן"   .2

 לכושר הניתוק המוגדר במפסק 
וחות סופיים בשדה משני, לוחות קבלים, ל  ה,המפסק הנ"ל מיועד להתקנה בלוחות משנ .3

 מנועים ועוד 
    380/415Vיבחר לפי מתח   ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .4
5. ICS=75%ICU מלאים של זרם ים  יכולת המפסק לנתק ולהגן  בשניים ובשלושה  מחזור

 קצר מלא וללא חשש להפחתה   
בהתאם להתקנה בלוח   להחימתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי ז .6

 Ue-690V , Uimp-6KV,Ui-550V , Pollution degree - 3ראשי, כגון:  
תוצרת    TMAX T1או דגם Schneider Electricתוצרת  EasyPact המפסקים כדוגמת   .7

ABB 
 

 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן 126A-MCCB 63מפסק יצוק מודולארי   - 6פרק 
 י וח פנלים עם מא"זים ופחתים וללא צורך בביצוע שינו בלה מספק יצוק מותאם להתקנ .1

 מכאני  
   KA 50  – 25ויכולת העמידה בזרם קצר של    IEC60947-2ל פי התקן כושר הניתוק יבחר ע .2
    O -ל  1והטוגל יהיה במצב של אמצע בין  TRIPסק בעת תקלה המפסק יקפוץ למפ .3
 מגע לחיבור פיקוד  ן  וכהמפסק יכלול אפשרות להרכבת מגעי עזר וסלילי הפסקה  .4
 תקלה פשר כיול ומגע יבש להתראה ואלמפסק ניתן להרכיב פחת מהצד המ .5
   Schneider  Electricתוצרת  NG125ת המפסק יהיה כדוגמ  .6

 
 עיר: מא"ז  אוטומטי ז חצי מפסק  - 7 פרק

   IEC60898ו   IEC60947-2המא"ז יבדק ויאושר לפי תקן  .1
ויתאים לזרם הצפוי על פסי צבירה    IEC60947-2ן כושר הניתוק של המא"ז יהיה על פי תק  .2

 ורפית ע והגנה 
 125Aהיה הזרם המרבי למא"זים י .3
 ומתח הבדדה של  6KVובעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות    .4

500V   
 & IEC60364-410לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2המא"ז בעל דרגת הגנה  .5

IEC61140-7.2.3/1.1   
  MCCBצוקים סקים יפעם פחתים ומ  coordinationבלאות תאימות ז יכלול טא"המ .6
   Cיתוק למא"ז תהיה ברירת מחדל עקומת הנ .7
 המא"ז יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד    .8
 למא"ז ניתן להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה   .9

 ים למא"ז ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגע  .10
 נוחה משני הצדדים  שליפה   למא"ז יהיה תפס לפס דין מהצד העליון ותחתון לצורך .11
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 א"ז ניתן יהיה להרכיב פחת משולב למ .12
  Schneider Electricתוצרת    ICTI 9 /C120המא"ז יהיה כדוגמת  .13

 

 .רגיל או משולב להגנה על חיי אדם ורכוש מפני שריפות RCCBפחת  - 8פרק 
 ,  ויאושר ע"י מכון התקנים הישראלי 61008-1IECהפחת יבדק עפ"י   .1
ומתח    6KVעל יכולת עמידה במתח יתר של ועליו להיות ב 3יות   יכה לה רדרגת הזיהום צ .2

 500Vהבדדה של 
 & IEC60364-410רך הגנה מרבית לפי תקן לצו CLASS 2הפחת בעל דרגת הגנה  .3

IEC61140-7.2.3/1.1   
 MCCBם מא"זים ומפסקים יצוקים ע  coordinationהפחת יכלול טבלאות תאימות  .4
   MCCBמא"ז או מפסק יצוק היה מסוג פחת משולב להפחת י  בפסי הצבירה 10KAמעל ה   .5
הצפוי על פסי צבירה   ויתאם לזרם  IEC60947-2כושר הניתוק של הפחת יהיה על פי תקן  .6

 ה עורפית והגנ 
     Tהפחת יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד ולחצן בדיקה  .7
 לפחת ניתן יהיה להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה   .8
 ן נעילה טוגל וכיסוי מגעים ניתן יהיה להרכיב התקלפחת    .9

 וחה משני הצדדים לפחת יהיה תפס לפס דין מהצד העליון והתחתון לצורך שליפה נ .10
   30MA-רגישות וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית ישירה צ"ל  .11
   100MA"ל ציהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית עקיפה רגישות  וז .12
   MA  500 – 300יגה על רכוש בפני שריפה צ"ל רגישות וזיהוי זל .13
   AC- DCהכולל זליגה    TYPE Aהפחת יהיה מסוג  .14
הכולל פילטר הרמוניות   TYPE SIים וכדומה יש להתקין פחת מסוג מחשב  למעגלי  .15

 ונפילות שווא  
  Schneider  Electricתוצרת  IIDכדוגמת  הפחת יהיה .16

 
 . SPD  -לי מתח וברקים ת נחשווהגנ - 9 פרק

פגיעות  התקנת הגנות תעשה בלוחות חשמל ראשיים, משניים וסופיים ותאפשר הגנה בפני  .1
ברקים ישירים או עקיפים וכן נחשולי מתח הנובעים ממיתוגים בתוך המבנה ומחוצה לו  

 מח"ח  
ל ע הכוללת הגנה וניתוק  TN-Sומותאם לשיטת ארקה   4Pצ"ל   והמפסק  SPD-דגם ה .2

 ך האפס  מולי
 SPDייב לבחור מגן מתח יתר ומפסק הגנה בהתאם להנחיות יצרן הציוד יצרן מרכיב ח .3

   ויצרן מקור
 SPDל  –למפסק  –מטר אורך מרבי שצריך להיות בין נקודת חיבור של פס צבירה  0.5 .4

 ולארקה    
 ולא נתיך עם כושר ניתוק המתאים לפסי צבירה  MCB/MCCBמפסק מגן יהיה מסוג  .5
עובר קצר מלא ולכן התקנתו חייבת להיות עלפי הנחיות  ב כוח ודרכו גדר כרכימו SPD -ה .6

 יצרן מקור בלבד    
וכן בתקן   IEC-61643-1נבדק ואושר בתקן הבינלאומי לאלקטרוטכניקה  SPD -ה .7

 2283ת"י   -הישראלי 
 עם מגע עזר     CLASS 1 & 2 מסוג  SPD  בלוח ראשי יש להתקין דגם .8
 עם מגע עזר    CLASS 2 סוג מ  SPDם  קין דגתבלוח משני יש לה .9

 עם מגע עזר    CALSS 2&3 מסוג  SPDבלוח סופי יש להתקין דגם    .10
  CL 1 – 12.5/50KA , CL 2 - 50KAבלוח ראשי צריך להיות   SPDשל  UPכושר הפריקה  .11

  IPRF1 12.5Rכדוגמת 
                     היות                צריך ל בלוח ראשי הקיים במבנה בודד באזור בו הוא קיים SPDשל כושר הפריקה  .12

CL 1 – 25/100KA , CL 2 - 40KA   כדוגמתIPRF1 25R  
    IPRD40Rכדוגמת  CL 2 40KAבלוח משני צריך להיות  SPDהפריקה של  כושר .13
 IPRD8Rכדוגמת  CL 2&3 8KAבלוח סופי צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .14
   Schneider Electricיהיו כדוגמת תוצרת  SPDהגנות  .15

 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    109  

 . מגענים ומתנעים - 10 פרק
  60947-4IECהמגען יהיה בעל תעודה מאושרת לתקן  .1
 ולכן סוג הדגם והתקנתו צריך להיות    IEC61439ינו אביזר כוח הנדרש בתקן המגען ה .2
 על פי אישור והנחיות יצרן מקור בלבד   .3
 לאות היצרן לדרגתלפי טב עגל ההתנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרדיבי מרכ .4
ולזרם קצר  IEC-947-4( בהתאם לתקן   Type 2 coordinationלפחות )  2ום מסוג תיא .5

 מחושב המצוין בתוכניות 
 2באופן מכאני. לכל מגען יהיו   המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען .6
  NO+NCעי עזר  מג  .7
 ריים  ים מקורחיווט המגען והתנע ייעשה באמצעות אביז .8
 AC-3תאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   בחירת המגען וה .9

 גנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאליתממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול ה .10
  IEC70,831  פי טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן המגענים יבחרו על –מגענים לקבלים  .11

 ולפי 
עם נגדי הנחתה לת מגעי עזר מקדימים  ה הכול דגודל  הקבל הממותג. המגען יכלול יחי .12

 משנקי קו ,  כך שלא ידרש שימוש ב 60In -המגבילים את הזרם בעת סגירה ל
 400V –פעולות ב 3000,000יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של   המגענים .13
חרו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות  המגענים יב -מגענים להפעלת גופי תאורה  .14

 הגופים  
 וג הנורה  פים וס והג .15

 

 והגנה עורפית. סלקטיביות 08.14.5
 

 . כללי – 1פרק 
באופן ישיר בתכנון סלקטיביות בכל מערכת לוחות  תלויה  אמינות וזמינות אספקת החשמל .1

 החשמל במתקן 
רפית בכל לוחות  חסכון כספי ויעילות המערכת תלויהים באופן ישיר בתכנון הגנה עו .2

 החשמל  
 ראשי ומשני     -ל מחדל בכול לוחות החשמברירת כתכנון סלקטיביות צריך להיעשות  .3
הוא הגנה על תשתיות החשמל, כגון  עורפית השיקול המנחה בעת תכנון סלקטיביות והגנה  .4

 כבלים, פסי צבירה ולוחות חשמל 
חובה לתכנן   UPS  -ובבתי חולים, מתקנים ביטחוניים ושדה חיוני המוזן מגנרטור  .5

 סלקטיביות מלאה  
 הסלקטיביות וההגנה העורפית   להיעשות בהתאם לתכנוןצריך  םהכיולים של המפסקי .6
 כנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  ים של תבחירת הציוד תעשה על פי שיקול  .7

 

 .הנחיות והגדרות תכנון סלקטיביות והגנה עורפית – 2ק פר
 לאה, חלקית וללא סלקטיביות  קיימות שלוש רמות סלקטיביות: מ .1
הצבירה כתלות בגודל    רם הקצר הצפוי על פסיישר לז רמת הסלקטיביות תקבע ביחס .2

 נאי   השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לש
 Totalשדה חיוני המוזן מגנראטור רמת הסלקטיביות תהיה מלאה ב .3
 ות מלאה על פי חוק בבתי חולים ובמתקנים רפואיים חובה לתכנן רמת סלקטיבי .4
 מלאה   טיביותקבמתקנים צבאיים וביטחוניים חובה לתכנן רמת סל  .5
ני יצרן מרכיב יתכנן סלקטיביות מלאה כברירת מחדל. במידה  בלוח ראשי ומש  .6

 הסלקטיביות חלקית או ללא סלקטיביות עליו לציין זאת בתוכנית ו
ט יחידת ראשי ומשני צריכה להיעשות על ידי חיוו ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .7

   Schneider Electricת תוצר  ZSIהגנה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת 
 )המפסקים צריכים להיות מותאמים ליישום זה( 
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צריכה   1600Aעד   800Aראשי לבין מפסק משני יצוק  ACBן מפסקי אוויר סלקטיביות בי .8
 ZSIת כדוגמת להיעשות על ידי חיווט יחידת הגנה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורי

 ה( יות מותאמים ליישום זכים להי) המפסקים צר  Schneider Electricתוצרת 
יכה להיעשות על שמירת  צר MCCB 100A-630Aסלקטיביות בין מפסקי מגבילי זרם קצר  .9

 בין הראשי למשני    1.5ויחס כיול מגנטי קבוע של    1.6יחס כיול תרמי קבוע של  
תעשה באמצעות בחירת מפסק ראשי  MCBם למא"זי MCCBסלקטיביות בין מפסק  .10

    Micrologic 2ת הגנה אלקטרונית עם יחיד NSX100דוגמת רגטי כנמסוג מגביל קצר א 
וכמובן מייקר את    400Aוזה מגדיל את המפסק מעליו ל  א יאושר מאחר ל 160)מפסק 
 הלוח (  

 בזרם בלבד  סלקטיביות בין מא"זים הינה מוגבלת ונמוכה וצריך לבצע תכנון סלקטיביות .11
 

 .קטיביות והגנה עורפיתאם לסלתהנחיות והגדרות לבחירת ציוד המו – 3פרק 
ישר לזרם הקצר הצפוי על   ת  תעשה ביחסבחירת הציוד ותכנון סלקטיביות והגנה עורפי .1

 פסי הצבירה כתלות בגודל השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי   
המאפשר יכולת עמידה בזרם קצר למשך  CAT Bבלוח הראשי המפסק צריך להיות מסוג   .2

    ICW KA/1Sזמן של 
סלקטיביות   צריכים להיות עם יחידת הגנה מושהית וחיגור ACB -וח הראשי מפסקי הבל .3

    Micrologic 5Eדוגמת כ
ועם  CAT Bצריכים להיות מסוג  MCCB 800-1600Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .4

    Micrologic 5Eביות יחידת הגנה מושהית עם חיגור סלקטי
מגביל   CAT A-ג מצריכים להיות מסו MCCB 100-630Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .5

 - ABBאו   Schneider Electricתוצרת  NSXכדוגמת   10msזרם קצר אנרגטי תוך זמן עד 
T3, T4, T5 

   IEC60947 10KAצריכים להיות  MCB10-40Aבלוח ראשי כושר ניתוק של המא"זים  .6
מגביל   CAT A ת מסוגוצריכים להי  MCCB 1002-250חות משניים המפסקים היצוקים בלו .7

   Schneider Electric – Easypact, NG125/160כדוגמת   100msבזמן קבוע של  זרם קצר
   ABB T1, T2או 

 
 . Coordination–SWITCHומנתקים בעומס   RCCBהגנה עורפית לפחתים  - 4פרק 

  בם ללא מנגנון ניתוק בזרם קצר ולכן חובה על יצרן המרכיכידוע, פחת ומנתק בעומס ה  .1
 ל פי יצרן הציוד  מפסק הגנה המתאימה ע לבחור

תעשה על פי טבלאות בחירה   SWITCHומס ומנתק בע RCCBבחירת מפסק הגנה על פחת   .2
 של יצרן הציוד ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי  

  –בעומס עם מפסק ההגנה  דגם וסוג של הפחת או מנתקהתאמה מוחלטת צריכה להיות ב .3
 נות  ולא יאושרו שני דגמים מחברות ש

   סוג פחת משולב על מנת למנוע הדבקות מגעים בזרם קצר גבוהמפחת יהיה מ  10KAעל מ .4
 יצרן המרכיב יבצע הרכבת הציוד על פי הנחיות יצרן מקור  .5

 
 .טיביות והגנה עורפיתתוכנה וטבלאות לבחירת ציוד המותאם לסלק – 5פרק 

ודית כדוגמת  כנה יע ו ן מרכיב יגיש תכנון סלקטיביות והגנה עורפית באמצעות תיצר .1
Ecodial    

טכניים, כגון:  שטחי חתך של תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית יעשה מתוך שיקולים  .2
,  כבלים או פסי צבירה, סוג התקנה, טמפ' סביבתית, גודל השנאי ומרחק התקנתו מהלוח

 מפלי מתח  
 תואר שיש את דוח התוכנה הכולל את כל הנתונים החשמליים  כפי יצרן מרכיב יג  .3
על ת הגנות עורפיות בין כל המפסקים ביחס לזרם הקצר הצפוי צרן מרכיב יגיש טבלאוי .4

 פסי הצבירה 
יצרן מרכיב יגיש טבלאות תאימות והגנה עורפית בין מפסקים לפחתים או מנתקים בעומס   .5

 רה  זרם הקצר הצפוי על פסי צביביחס ישר ל
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 SMART – תקדמיםמ מערכת בקרה לניהול אנרגיה ותחזוקה בלוחות חשמל  08.14.6
PANEL. 

 
 .הגדרות כלליות למערכת בקרה לניהול ותחזוקה – 1 פרק

ע, ניהול אנרגיה ותחזוקה מתחיל ביכולת לאמוד את צריכת האנרגיה ולנתח את  כידו .1
 הנתונים המשתנים תוך כדי בניית פרופיל צריכה  

ניהול  פר את שיש תלות ישירה לניהול תחזוקה תקין אשר מאפשר לייעל וללניהול אנרגיה  .2
 האנרגיה 

קה ועד דרג  תחזוצריכה להיות פשוטה ויעילה לכל המשתמשים, מצוות ה המערכת .3
 ההנהלה 

 המערכת צריכה להיות מותקנת בחדר בקרה ובלוחות חשמל ראשיים ומשניים   .4
כיבי מדידה והגנה, רכיבי ממשק  רכיבים, כגון: ר-המערכת צריכה לכלול שלושה תתי .5

 וחיבור ותוכנה  
 לקוח בהתאם למבנה תעשייה ומסחר  להתאים לפי דרישות ה  ת צריךכאת המער .6
   RS-485ברשת   TCP/IP Ethernetהתקשורת תהיה   .7
   IEC61131-2 / IEC60947-5-1 / IEC61557-12המערכת צריכה להיות בדוקה לפי  .8
   IEC61439-2התקנה בלוחות חשמל תקניים לפי  המערכת צריכה להיות בדוקה ומאושרת ל .9

  Schneider  Electricתוצרת  SMART PANELות כדוגמת כה להייהמערכת צר .10
 

כל  –  2פרק   תתי   ליותהגדרות  חשמל  -לשלוש  בלוח  ותחזוקה  אנרגיה  לניהול  מערכות 
 .מתקדם

 שות הלקוח  חובה לבחור ולהתאים את רכיבי המדידה, הבקרה והתוכנה בהתאם לכל מבנה ולדרי
, געניםמן: מא"זים, פחתים, מת כדלק ו( צריכים להי (Measureרכיבי המדידה וההגנה  .1

, KWH, רבי מודד, מונה פולסים מפסקים חכמים המובנים בהם יחידת בקרה ומדידה
 בקר טמפרטורה ועוד  

( צריכים להיות כדלקמן: בקרים interfaces connectedרכיבי ממשק וחיבור עם תוכנה ) .2
אוטומטית של כל  תונים נעם תוכנה מובנית לצורך סנכרון וקריאת   DINקנים על פס המות
   Ethernet ול אינטרנטיוהמרתם לפרוטוק ULPו   Modbus SLדה בפרוטוקול  המדי רכיבי

(Gateway ) 
  IP( הינם בעלי כתובת interfaces connected) IPרכיבי ממשק וחיבור עם כתובת  .3

לכל רכיבי   Web pageקריאת נתונים באמצעות תוכנת   המאפשרת גלישה ישירה לצורך
    IFE or ComX 200 or smartlinkוגמת נה המחוברים אליהם כד ה וההגדהמדי

ה מובנית בתוך צג המיועדת להתקנה על הדלת בלוח חשמל ומאפשרת  לתוכנ 1פתרון   .4
עד לתצוגה  מיו –רכיבי מדידה,  כמוזכר לעיל  8 -סנכרון וקריאת נתונים אוטומטית בלבד מ 

 מקומית בלוח חשמל  
לוחות חשמל לשימוש נגיש  ב של רגיה ותחזוקה למספר ר הול אני לתוכנת "ענן" לנ 2פתרון   .5

מיועד למבני מסחר  –צורך ניהול מערכת התראות ותקלות לאנשי הנדסה ותחזוקה ל
 ותעשייה  

ידו עם לתוכנה יעודית לפי דרישת לקוח המותקנת בשרת של הלקוח ומנוהלת על  3פתרון   .6
ם כבים כדוגמת בתי חולים ומורימיועד למתקנים גדול –תמיכה על ידי ספק המערכת 

 ומה  וכד
 

 . (Measure)ות חשמל הגדרות לרכיבי מדידה והגנה בלוח - 3רק פ
 רכיבי מדידה והגנה הינם, לדוגמה, רב מודד חיצוני או מובנה מתוך מפסק חכם   .1
 מדידת ערכי כיול המפסקים ועקומת ניתוק   .2
 THDגיה, ם, אנרידידת זרמים )פאזות, אפס, ממוצע ומקסימום( מתחים, הספקמ .3
 עמסה ביחס לכיול המפסק  מדידת רמת ה .4
 כגון: פתוח, סגור, תקלה  קריאת מצב המפסק בתקשורת,  .5
 משנ"ז יהיו להתקנה חיצונית או מובנית בתוך המפסק   .6
 בד  לניתוק וחיבור מפסק מרחוק באמצעות מנוע המופעל בקו תקשורת ב .7
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 מערכת הבקרה ללא צורךדועה לירשימת הרגיסטרים עבור רכיבי המדידה תהיה מוגדרת ו  .8
 בתכנות נוסף   

    MICROLOGIC Eבמפסק יהיו כדוגמת רכיבי מדידה המובנים ביחידת ההגנה  .9
   PM5000רכיבי מדידה עם משנ"ז חיצוני יהיו כדוגמת רב מודד  .10

 

 .IFE( כדוגמת faces connectedrinteהגדרות לרכיבי ממשק וחיבור ) - 4פרק 
   SWITCH -צורך בללא   Ethernet -שתי כניסות  ל .1
   MODBUS SL -ל   Gatewayדה משמשת כממשק היחי  .2
 בנית בממשק לקריאת נתונים, בקרה ושליטה  תוכנה מו .3
 שליחת הודאות והתראות באמצעות אימייל   .4
   DINמיועד להתקנה על פס   .5
ווט מסורבל בלוח לצורך חיבור מפסקי אוויר חימתאם חיבור תקשורת ומתח המונע  .6

 ויצוקים  
    Ethernetלה ל סה כפויכנ .7
 באמצעות ספק כוח מיוצב    24VDCהזנה הינו  מתח .8
   LEDמצב חיבור תקשורת באמצעות חיווי  .9

 בורר נעילה כדי לאפשר / לא לאפשר שליטה מרחוק   .10
 כיסוי שקוף למניעת נגיעה מקרית או שינוי הגדרות   .11
    Frimwareוג והתקנה באמצעות יכולת שדר  .12

 

 .Schneider Electricתוצרת  8FDM12מעגלים, כדוגמת  8-ד ל דהגדרות לרב מו - 5פרק 
    320X240 Pixelsבאיכות תצוגה  QVGA'' 5.7דל של מסך מגע צבעוני בגו .1
 ממעלות צלזיוס   55עד +    10-טמפרטורת עבודה  .2
 ישיר     Ethernetחיבור  .3
נתונים אוטומטית לכל שמונת המפסקים המחוברים אליו של תוכנה לסנכרון וקריאת  .4

 וויר ומפסקים יצוקים פסקי א מ
 מסך תצוגה של המדידות באמצעות מגע פשוט וקל   .5
מוכן לסגירה, מנוע דרוך ומצבי פתוח / סגור ומצב תקלה,  –רא מצב מגעים של המפסק קו .6

 העגלה פתוח, בדיקה ושלוף  
 

 .בדיקת לוחות חשמל 08.14.7
 

 לוח בבית המלאכה   קתבדי - 1פרק 
 וח במשך כל שלבי יצורו. ופשית למקום ייצור הלגישה ח  יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין,

הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכלול  וח ע"י המזמין יגיש הקבלן טופס עם פירוט לפני בדיקת הל
 בדיקת פיקוד וחיווט הציוד. 

ת מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג המזמין.  לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקו
 לו: ות יכל קהבדי

 יכות הבצוע. בדיקת אופן וא -
ם לסטנדרטים  ל הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עוניבדיקה האם המבנה המכני ש -

 .VDE 0660המקובלים ובמיוחד לתקן 
 . VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן   -
 . ISO 2808ת ובהתאם לתקן ויזואלי  -דיקת צביעה ב -

הנ"ל ונציג המזמין יאשר זאת   צאות חיוביות לבדיקותבלו תוקהלוח יועבר לאתר רק לאחר שית
 בחתימתו.

ו אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי  ידי המזמין אינה גורעת ו/א -בדיקת הלוח על
 .המפקחתקינותו של הלוח ותאימותו לדרישות  

חות  ופה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן בדיקה טרמית של כל הלחדשי עבודה רצי  3לאחר 
 וצאת דו"ח מפורט על הליקויים.רוייקט שביצוע כולל ה בפ

 קבלת דוח ללא ליקויים. תגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לבמידה וה
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 צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה. 
 

 בדיקת הלוח באתר  - 2פרק 
 מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו. הקבלן יערוך בדיקה 

 ציג המזמין.עת ההפעלה, בנוכחות נשוב ב ק הלוח ייבד
ויגיש דו"ח בכתב על כל    ים וההגנות השונות לפני חיבור המתח ללוח,הקבלן ידאג לכיול כל המפסק

 הכיולים שבוצעו 
 

 תיעוד  - 3פרק 
 יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול: 

 ר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור. תוכניות לאח
 וגשו לאישור הלוח. בים שהוכל החיש

היצרן או  תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של ימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון רש
 הספק. 

 קטלוגים של יצרני הציוד. 
 הוראות אחזקה והפעלה. 

בגרסה     AutoCad-יסקט, כשהם משורטטים בהתוכניות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי ד 
 . A3עדכנית בגודל 

 
 EAS MADתוכניות  - 4ק פר

כולל מדיה   סטים של תוכניות "כפי שבוצעו" מעודכנות  3ו,  בסיום העבודה יגיש הקבלן, על חשבונ
ידי המתכנן הוא תנאי עיקרי  -( מאושרות עלAs Made. הגשת תוכניות "כפי שבוצעו" ) מגנטית

 שבון הסופי. לתשלום הח
 

 כללי.  -גופי תאורה  08.15
 

 ו ר ה   ת א 08.15.01
 במפרש אחרת בכ"כ.  מצויןתקנה א"א וה הספקהים ם כולל יכל הגופ

 
 ציוד תאורה 08.15.02
 נורות )מקורות אור(:  א. 

 לפחות.  CRI-80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1
 .  מקורות אור יהיו תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי 

- OSRAM 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- GENERAL ELECTRIC 
- VENTURE 

לורצנטים יכללו  נקים עבור פכל המש
-חימום מקדים, לכל גוף הכולל יותר מ

נורות   2נורות יהיה משנק עבור כל   2
 סימום. קמ

 מקורות פלואורנים לינאריים: .2
 . 396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י   -
 . 520נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י   טיב -
 מ"מ כלל.   38 לות קוטררות בע ולא יעשה שימוש בנ  -
יפחת   לא ייעשה שימוש בנורות אשר אורך חייהן השימושי הנומינלי )נתוני יצרן( -
 ש"ע בתנאים רגילים.    20,000 -מ

 בלבד .  T5כל הנורות 
 מקורות פלואורנים קומפקטיים: .4

 . 396ות לפחות עפ"י דרישות ת"י  בתי נורה ובסיסי נור -
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 . 520ת"י   דרישות טיב נורה לפחות עפ"י -
ארבעה   ורת חרום דו תכליתית, ייעשה שימוש בלעדי בנורות בעלותלצרכי תא  -

 לצורך זה. נורות בעלות שני פינים לא תאושרנה  פינים. 
 כל הציוד אלקטרוני בלבד .  

 מקורות פריקה בלחץ גבוה: .5
 . 1166 -,  ו1164י נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  בתי נורה ובסיס  -
 . 1166 -ו 1164  פ"י דרישות ת"יפחות ענורה ל טיב -
השימושי   הלייד מסוג קומפקטי אשר אורך חייהן -לא ייעשה שימוש בנורות מטל -

גילים ובנורות  רשע' עבודה בתנאי עבודה  6,000 -וני יצרן( יפחת מהנומינלי )נת 
 שעות עבודה. 12,000 -ג  לא יפחת מ מטל הלייד מסוג תברי

)נתוני יצרן(   שימושי והנומינליר אורך חייהן הל"ג אשורות נ נלא ייעשה שימוש ב  -
ר  לנורות נל"ג לבן אש  שע' עבודה בתנאי עבודה רגילים, פרט  12,000 -יפחת מ 

 עבודה בתנאי עבודה רגילים. שע'  8,000 -אורך חייהן השימושי לא יפחת מ
  עבודה   חודשי הפעלה בתנאי  12הפריקה תתלווה אחריות יצרן של  לכל נורות  -

         םרגילי
   ורות מטל הלייד יהיו מדגם פולסטארט בלבד.כל נ

 (: או לדים מקורות חדישים אחרים )כגון מקורות השראה .6
ידי יצרן הנורה  -מקורות חדישים יופעלו אך ורק עם ציוד הפעלה מקורי מסופק על

ר  רן מקוצידו בכתב להפעלה,  ואך ורק במנורות מסופקות ע"י י-על מאושר     או 
 ר או  האו

  השנים הראשונות   5ל ידו להפעלה עם מקור האור הספציפי  במהלך מאושרות ע
בו מוזכר "תנאי עבודה רגילים", הכוונה   להופעת הנורה בשוק. )הערה: בכל מקום

פעולות    8לכל היותר,   שע' הפעלה ביממה V 230  5% ,16לפעולה במתח יציב 
  -וקבלים שנאים, משנקים  -עלה  יוד הפ צכיבוי והדלקה ביממה לכל היותר, 

 ידי יצרן הנורות(.-מאושרים על
 ציוד הפעלה )נטלים, משנקים, שנאים וכו'(: ב. 

תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן  אלקטרוני בלבד וד הפעלה יהיה ציו .1
 חלופי  

 :המפקחל הראשי או רא"ג חשמל של ידי מהנדס החשמ-מאושר על

- OSRAM 

- ELECTRIC GENERAL 

- PHILIPS 

- BAGTURGI 

- HELVAR 

- MAGNETEK 

- SCHWABE 

- TRIDONIC 
HELVAR 

- UNIQTRONIC 
להתאמת ציוד  )הערה: האישור מותנה באישור יצרן הנורות 

 ההפעלה לנורות המאפיינות(.
הספק   כל הנטלים יהיו מתאימים למתח ולתדר הנדרשים ובעלי מקדם .2  

 ומעלה(.  92%גבוה )
   -במפורש   שו במידה ויידר -וריניותואת פל ונטלים, מצתים וקבלים לנור  .3

 .402 -ו  398,  97לפחות לפי ת"י 
, בעלי הפסדים  בלבד אלקטרוניפלואוריניות יהיו מסוג נטלים לנורות  .4

-VDE ,CE ,2-3-0001EN6 ,6-2מינימליים הנושאים תקנים ארופאיים: 
86 IEC ,  לרבות משנקים הכוללים  ים אמריקאים מקבילים או תקנ ,
 דים. מום מקיח
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 .1169ורות פריקה בלחץ גבוה ככלל לפחות לפי ת"י  נטלים לנ .5    
 .582לנורות אדי כספית בלחץ גבוה, לפחות לפי ת"י   נטלים   .6    

שנאים למקורות ליבון במתח נמוך מאוד יהיו מסוג אלקטרוני נושאי    .7
או תקנים   ENEC  ,2-3-0001EN6 ,55015 ENרופאיים : תקנים א

 . ULקבילים כגון  איים מקמריא
אלקטרומגנטיות לפחות לפי  כל ציוד ההפעלה יעמוד בדרישות הפרעות  .8 

 . 961ת"י 
במקומות לא ממוזגים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות   .9

הנ"ל ללא שינויים  צלזיוס, יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ'  50על  
 צרן. בתכונותיהם המוגדרות ע"י הי

 וון אדרכלי ללא תוספת מחיר. גופים יכללו צביעה בגכל ה    .10
ללא תוספת     FINE-LINEהגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת  כל .  11

 מחיר כלול במחירם. 
 מנורות )גופי תאורה(  ג. 

קן בינלאומי מוכר ו/או תו  ת כל גופי התאורה שיותרו לשימוש ישאו תו . 1    
 תקן ישראלי. 

החומר הפלסטי הנדרש כך שכל  /ינה בעלות עובי המתכתרות תהי וכל המנ  . 2    
המנורות תהיינה קשיחות, יציבות ותתנגדנה לכפוף ועיקום בתנאי שינוע,  

 התקנה ותחזוקה רגילים.
ולי  נט כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה,  . 3    

פוגעים  אחרים ה סדקים או פגמיםחירורי נשיפה, נקבים, פגמי כווץ, 
של המתכת, הסגסוגת או  או המעידים על איכות ירודה בחוזק ובמראה 
 החומר הפלסטי. 

בעלי כיפופים   כל החלקים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימוטים, ויהיו . 4    
דרש. הצטלבויות  הנמדוייקים ככל שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח 

מונעים כל עיוות אחר  שיחות הקים ובעלי חוזק ווחיבורים יהיו מדוייק 
נטולות דליפות אור. לא יהיו קצוות   ההרכבה. כל המנורות היינה 

 ושפתיים חדים גלויים.  
 מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים. 

קימוטים   צנות בסחרור, קמטים אולחרפלקטורים יהיו נטולי סימני  . 5    
סמרור או  ור אחרות. שום אמצעי קות חיבי ה מסמרור או טכנכתוצא

 יהיו גלויים לעין אחרי ההתקנה.חיבור לא 
במקומות בהם נדרשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף   . 6   

הקטלוגי, המנורות תשוננה כנדרש עם בתי נורה ממוקמים כך שתיווצר  
וכן   יצרן המנורה לשינו ריה  הנדרשת. יסופק אישור בכתב של ימטהפוטו

 חדשים. עם הנורה והציוד היקה פוטומטרית חדשה  בד
מנורות המיועדות לתאורת חוץ באזורים שאינם חשופים ישירות למים   . 7   

לפחות. מנורות המיועדות לאזורים חשופים לפגיעת   x IP 4תהיינה בעלות  
ת  לפחות. מנורות העלולות להיו x IP  5ת מים ישירה תהיינה בעלו

לפחות. מנורות    x IP 7תהיינה בעלות  מהזמן    מכוסות במים חלק
 . x IP 8מימיות תהיינה בעלות   -מיועדות להיות תתה

חלד  -מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-מנורות המיועדות להיות תת  . 8   
ת או בעת  טפבכל חלק ואביזר העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שו

 ה.טיפול תחזוקתי, פרט לעדש 
חלד. לא יתקבלו  -אללתאורת חוץ מפלדת מנורות לכל האביזרים  .9

 אביזרים מגולוונים. 
אטמים למנורות לתאורת חוץ מגומי סיליקון. יאושרו גם אטמי לבד   .10

  x 5  -למנורות בעלות פתח הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ל
IP  .לפחות 

 ח הגלוי  לעין. א תהייה כל מדבקה על משטל . 11   
 מון וקיבוע זווית הכיוון.  צעי סי ת תצויידנה באממתכוונו מנורות . 12  
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מנורות עם פיזור אסימטרי תכלנה אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור  
 ופיזורו לא ישתנו בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות. 

 ליים. ימ מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופט
 סיליקון.  קציה שלירגה: פליז מצופה ניקל, עם לוברהב . 13         

מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם  גימור  .14
 האדריכל או מעצב הפנים האחראי לגימור של התקרה.  

מסגרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם  
 וף.הגדי חוזק לנשיאת משקל  

יהיו תמיד  משנקים   לאוורור עבור נורות ומשנקים, בתיחובה לדאוג   .15
 י מגולבן, ולא מפלסטיק. חומר מתכת מ

 מנורות למקורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: . 16     

אמצעי ניתוק תרמיים נדרשים לכל המנורות בשימושים פנימיים,   -
 פרט לשקועים בבטון. 

יד  " או מחומר עמ HEAVY-DUTYכל בתי הנורה יהיו מפורצלן " -
 אש שאינו הידרוסקופי. 

שניתן יהיה לגשת אל  תהיינה בנויות כך ות ת השקוע וכל המנור -
 קופסת החיבורים והציוד החשמלי מכוון פתח האור. 

 מנורות למקורות אור פלואורינים:  .17

  0.80אחרת, המנורות תהיינה עשויות מפח  בעובי  אלא אם צויין -
סגור ותעלת חיווט  קשיחה עם בית נטל ה מ"מ לפחות, לחוץ בצור

ה. כל חיווט  עם בורג ואום בכל קצ  ה מחובריסגורה. כל נטל יה 
ייסגר בתוך תעלה אינטגרלית לגוף. יש לצייד את הגוף בתעלה עם  

 סימון חיווט לצורך חיווט גופים בהמשכיות. 

לבן יצוק עם מגעים מחומר    UREAתי נורה יהיו מפלסטיק תרמי ב -
,  V300ורות בהן המתח עולה על  מנב מיום  או כסף. קדעם ציפוי 

 הסרת הנורה.  אשר יפתח את המעגל עםפס זרם מיהיה 

חיווט עפ"י תקן ישראלי. החיווט יוגן עם סרט הדבקה ו/או שרוול   -
עם גוף המנורה. לא יאושר כל קצה/שפה  מקום בו ייתכן מגע בכל 

טמפ' של  ט יהיה עם בדוד ל לת החיווט. כל החיוובתוך תע חד/חדה 

C 120  חות. לפ 

תוסרנה ללא צורך סגרנה ודלתות מנורות שקועות תפתחנה, ת -
אלא אם צויין אחרת. על הדלת לשאת את עצמה במצב  םבכלי

נעילה או חיבור כלשהם של דלתות   אושרו אמצעיי פתוח. לא
 אושרו מראש.  הגלויים לעין אלא אם הם במנורות בהן 

ול זמזום בתנאים  יהיה נט המנורות, כולל ציוד ההפעלה מכלול   -
 אקוסטיים רגילים. 

 PL  ,QRגופי   ה השקועים בתקרה כגוןי התאור.  כל גופ 18
יכללו קופסת ציוד נפרדת או מחוברת לגוף. הקופסא    וכו' 
 הצדדים   2-חובר לגוף ע"י מהדקי שקע תקע בלבד בת

 ם.ים יכללו חימום מקדיכל המשנקים האלקטרוני
בעל תו   יהיו גופי תאורה אינטגרליים  LED י תאורהגופ  – LEDגופי תאורה  ד.

 שראלי תקן י
 גופי תאורה ב LEDא יתקבלו נורות ל

 התקנה  .ה 
 נורות:  .1  

יש לצייד את כל המנורות בנורות עפ"י המפרט. כל הנורות  -
אישור מוקדם ע"י  אותו יצרן שאושר בפרוייקט מסויים יהיו מ

 הרשות. 

 ה על דרישות המתכנן.נורה שצבעה אינו עוניש להחליף כל  -
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פסקה מלפעול במשך  וה אשר  יש להחליף כל נורת פריקה בלחץ גב  -
, ללא הוצאה נוספת  חודשי  האחריות. העבודה תהיה כלולה 12

 למזמין. 

שימוש   כל מקורות האור יהיו חדשים ובלתי משומשים. אם נעשה -
, מקורות  ורה קבועה לצרכי עבודת בניה או למודל במערכת תא
 . המפקחו בעת מסירת הפרוייקט להאור יוחלפ

ת  או התקרה הקונסרבטיביהבטון  כל הגופים יחוזקו לתקרת
 בסרגלי פח מגולוון 

 ופים.  כלול מחירי הג 
 ציוד הפעלה:  .2

 דרש. יש לספק ולהתקין הציוד המאופיין לכל המנורות בהן הוא נ -
ציוד אלקטרוני  כל נורה פלואורינית בציוד עצמאי פרט ל יש לצייד  -

 שימוש בנטלים לנורות זוגיות. התר  בו מו
 לים זהים. דנה בנט נורות זהות תצויימ -

מ' מהנורה, לכל   1.5יותקן במרחק עד  ות מטל הליידציוד למקור -
 היותר. 

  לכל הציוד תהייה אחריות של שנתיים לפחות אשר תכסה גם את -
 עלות ההחלפה. 

רם עד שהנורות נטלים אלקטרונים לעמעום: אין לחבר לז  -
 ות. מותקנ 

 מפזרי אור: .3  

 עפ"י ת"י.  -

, קפיציים,  גופים(: הדקים מכניים)בתוך החיבורי חיווט פנימיים  -
 או חיבורי קרימפים. לא תאושרנה הברגות חיבור אמריקאיות. 

 . חיבור מהיר -חיבורי חיווט חיצוניים למנורה   -

ות  של מנורות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאכל החיבורים  -
חיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו  אטומות מים. כל ה

 . סיליקוןבספריי  
 תמיכות:  .4

יש להתקין את המנורות אל אלמנטים  בודדות: מנורות  -
בריחוק מצנרת או תעלות ובהתחשב     קונסטרוקטיביים,

 תחזוקתיים. ו בשיקולים בטיחותיים

ם  גליים אשר ניתן לאזנמנורות פלואורניות שקועות: עם ברגים או ר -
 המנורה. מתוך 

קונסטרוקטיביים  למנטים  מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: עם א -
 יתן לאזנם מתוך המנורה.נ אשר

 מנורות תלויות: מחוברות אל שלדת התקרה. מתאזנות אוטומטית.  -

ום חיבורם )קיר, תקרה, יסוד  טמנה במקמנורות לתאורת חוץ תא -
 בג'ל סיליקון שקוף. וכו'(

סרגלי פח מגלוון    2הקונסטרוקטיבית ע"י כל גוף יחובר לתקרה 
 לפחות.  

 ורות:מנ .5 
 תאום: א.   

 ס אל תוכניות התקרה הרלוונטיות לכל אזור. יש להתייח -

יש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלונטיות לכל אזור לתאום   -
 ורת קיר. מיקום כל מנ
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ציה, מערכות  יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוק -
לכל אזור לתאום מיקום כל המנורות השקועות  אחרות( 

 מחיצות.קירות וברצפה/קרקע/ 

של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויין   שורות וטורים -
ות  מפורשות בכתב או במידה בתוכניות התאורה. סגירות של מנור 

 כות להפתח לאותו כיוון. נורות מותקנות באותו כיוון. זהות צרי
 כללי:  ב.

נורות  ל המנורות, תמיכות, אמצעי חיבור, חיווט  יש לספק את כ -
ידי   -פות מאושרות על ים עפ"י המפרט או חלו ם הנדרש ואביזרי
 . המפקחהמתכנן ו

יש לוודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות,   -
 מוטים כלשהם.טות פגמים וקישרי

קנה לצורך על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן ההת  -
 ורות וכיוונן. התקנת המנ

   וונה, תמוקדנהכל המנורות המתכונות תכ -
נה בהנחיית המתכנן. עם סיום הכיוון,  ידי קבלן ההתק-לנה על ותינע

 כל אמצעי הנעילה יהודקו היטב.

 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה.  -

רטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד  רפלקטורים ופ -
לי אלא אם צויין אחרת. הם יטופלו  וד/צביעה וניקיון כל לגמר סי 

 סימני אצבעות. והשארת בצורה שתמנע שריטות 

 פלקטורים תהיה אחריות נגד שנויי צבע של שנתיים לפחות. לכל הר -
ן  די וע"ח היצרי-רפלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו על

 כולל עלות עבודת ההחלפה. 

 מטיים.דיוקים ספרתיים וכרועדשות תהיינה נטולות כל אי  -

ה תרמית  עלי הגנ מכסי זכוכית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו ב -
 קום נדרש. ופיזית בכל מ

פילטרים צבעוניים יסופקו בכל מקום נדרש. תהיה להם אחריות   -
 נה תרמית.ים, ובעלי הג ימפני שינוי צבע/דהייה במשך שנת

גרות להתקנה  תקרות גבס רטוב: למנורות שקועות יש להכין מס -
צוע התקרה. תחתית המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה  בזמן בי
 . הגמורה

גמורי מנורות שקועות  וחצי שקועות   ושרנה דליפות אור ביןלא תא -
 לבין התקרה. 

 .בקרקעיש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות  -
ת לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך  כל המנורו -

 פטית של המנורה.הסוללה האו

אחרים   מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת  בכל -
על פיהם בוצעו חישובי התאורה  גדרו במפרט המתכנן וש אלו שהומ

של המתכנן, יהיה עליו להציג חישובי תאורה מפורטים המצביעים  
 התכנון.   הצעתו לדרישותעל התאמת 

 
 התקנת גופי תאורה אשר נרכשו ע"י המזמין  08.15.03

ל  אורה מכ של גוף ת , ביטוח, הרכבה, חיבור והתקנה אכסוןהובלה, ל החשמל יהיה אחראי ע  קבלן
 מין, כולל העברת ביקורת במסגרת הפרויקט. ע"י המז ששיירכסוג 

 התקנת גופים רציפים תימדד ע"פ הפרוט הבא: 
 מטר אורך.  2תחשב לכל או תלוי יחידה גוף רציף שקוע  .א
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יבר וכבלים בין הדריבר לפס  ל הפס כולל התקנת דרמטר יחידה תחשב לכ 5בפס לדים עד  .ב
 לד.

מטר יחידה   7כמו בסעיף ב ועד  מטר ראשונים 5ב עבור  ידה תחשמטר יח 5 בפס לדים מעל .ג
 נוספת 

 ו'(.יחידות וכ  3  –מטר  13יחידות,   2 –מטר   12יחידות,   2 –מטר  6)
על בסיס סעיפים  ג יקבל החישוב יעשה -יה גוף אשר לא יקבל מענה מסעיפים א במידה ויה  .ד

 ואופיו יקבע ע"פ צורת התקנתו.  ג-א
 

 . םיידקורטיב -גופי תאורה  08.16
 

 תקנת גופי תאורה ה 08.16.01
התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל   גופי .א

 רוש משנק, מצברים או שנאי וכו'. את כל הציוד הד מצב של המוצר כשהם כוללים
ר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט  ולהתקינו בקלות מספ האביזרים יאפשרו לפרקו .ב

 נים. ר שו בפירוק אלמנטי גמל צורך גמר כלשהו וללא כ
יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת   –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי  .ג

רך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז או מארז שווה ע  אוריגינלית
יוגשו   הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים  היה תקני, יסופק ע"יי

 לווה והחיווט המקשר בניהם. ז הנלאישור כולל המאר
 לגופי תאורה המכילים ציוד חרום: .ד

מרווח לגישה לכל האביזרים באם קיים מספיק הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק 
ציוד שיסופק במארז נפרד ראה לגבי  טמפ' המומלצת.ואין חשש להתחממות הגוף מעל 

 לעיל.  2.3ס"ק 
 

 מל מערכת החש 08.16.02
 . ת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם למפרט טכנילהזנ  ע כל מערך החשמלביצו .א

 
 גופי תאורה מיובאים  08.16.03

ה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי .  המקורית תוך הקפד  ג"ת יסופקו באריזתם .א
 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.   P.V.Cם יהיו עם בידוד  כל החווטי

אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי   /מתכנן בתיאום עם –בע  שינוי צבמידה ויש צורך ב .ב
 או צבע אפוי בתנור. 

על הגופים   –אפשרות לשו"ע  רז הסופי לא תינתן ערך לאותם גופים שבמכ-לא יאושרו שווה .ג
א מחווטת ועובדת לפני אספקה  אצל המתכנן ע"י דוגמשינתנו שו"ע להיות מאושרים 

 לאתר.
ש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל, נן מפג ינתם יתאם המתכחיר ובחלאחר קבלת הצעות המ .ד

ת גופי התאורה  קבלן ומהנדס חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינ
 גתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר. והצ

 
 יצור –גופי תאורה  08.16.04

מהנדס וחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים וג.ת. אשר ייצור במי  .א
התקן. הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג חשמל ויעמדו בדרישות ה

ננים בצבע אפור תנור או  דרש, בתאום עם המתכהאוויר והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נ
התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או  ורה יעמדו בדרישות  נ אמאיל. ציוד הצתה, חיווט ובתי 

 מניקל או מצופים.   
שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני יצור כל   ת יצור יעשה אב טיפוסלכל ג" .ב

 הכמות. 
 

 דוגמאות 08.16.05
שור מתכן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס  רים יסופקו לאתר לאיהדוגמאות של כל המוצ .א

שלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד  תחלת העבודה כשהן מויום מצו ה  30תוך 
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אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים אשוני יותקנו על גבי ישור הרהנלווה. לאחר הא
זהה לגמרי למוצר  במבנה ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה 

נבדקה עוצמת התאורה  וונת הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר ששבכ
רים לעצמם את נדס שומוהאפקט האדריכלי של המוצר, המזמין או המתכנן ו/או המה

פסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא  הזכות ל 
 חדשה לאישור. 

לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום  קת והפעלת הדוגמאות  אספ .ב
שהספק/ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ   ה ובאם החליט המתכנן החוז
תאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול  "י החלטתו של מתכנן ה פיק, עפמס

 ספק.הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח ה 
 
 ך מאושר אספקת שווה ער 08.16.06

למוצע בהצעתו  המוצר מתייחס המחיר  בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של  .א
ך, מחירו  ע"י המתכנן כשווה ער ר שאושרשל הספק אך ורק למוצר מסוים זה. מוצר אח

ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק / או  הנ"ל. השימוש  
קתו  פ מראש. מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אס בשווה ערך טעון אישור

 לאתר.
ליו לציין  ה ערך עו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שוו כל מקרה ב  .ב

בהצעתו ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י המתכנן   זאת במפורש
 הגשת ההצעות. ולדאוג לאשרו עוד בשלב 

 
 נורות 08.16.07

מקדם צבע משופר   עם PHILIPSאו  G.E ,OSRAMנורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  .א
(CRI85 .וטמפרטורת הצבע תינתן בגוף מפרט הנורות ) 

בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף   G.E, OSRAM, PHILIPSהיו מסוג פריקה ינורות ה .ב
 מפרט הנורות. 

 .PHILIPSאו  G.E OSRAMנורות הליבון יהיו מסוג  .ג
 

 ציוד נלווה 08.16.08
 – ר אישור מכון התקניםאו יבוא שעבהמשנקים יהיו מסוג "סטרטרוניק" עין השופט  כל .א

 ים. שנ  5ה ותינתן אחריות  גד חלוד או ציוד הצתה אלקטרוני המשנקים יהיו צבועים בצבע נ 
 לכל נורה משנק וכבל נפרד.  .ב
 .0.95בכל ג"ת עם נורות פריקה יכלול קבל שיפור כופל הספק  .ג

 
 חשבת מערכות בקרה ושליטה ממו  08.16.09

 :קרה ממוחשבותיש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות ב
ג.ת   לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת למתח נמוך: יש

לתאם סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות  אורה פלורוסנטית: יש  לת
 הבקרה.  

דיקת יישום שנאים על  בות לבצע ניסוי תאורה לבעל הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחש
 . צאה עם מתכנן התאורהולאשר את התוגבי הדימרים המוצאים  

 
  "LED"גופי תאורה לד  08.16.10

דומות להרכבה, אספקה   יםם לפחות עם מערכות לדשני 5ל סיון שיספק הלדים יהיה בעל נ  .א
האחרונות מבוססי   שנים 5פרויקטים  לפחות שבוצעו בארץ ב   100ותחזוקה ויספק רשימת 

 דים דומה . מערכת ל
אותו למתן שירות,  רן הלדים אשר מסמיך ספק הלדים בארץ  יהיה בעל  תעודת הסמכה מיצ .ב

 ק מסמך מקור. יש לספ אחראיות , חלפים ותמיכה טכנית בארץ.
 IEC)לרבות ,  CE -ו  UL ,IECתאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י, ה כל גופי .ג

והמערכת בכללותה    LM79/LM80כמו כן תקן (   IEC 62471  -, ו60825ת"י    61347-2-13
 . energystar 2008   -ו  20דרישות ת"י תענה על 
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ל עמידה  ע  ( ,המסמיךMilitary standard)על גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי  .ד
ת  ,מצבי חום סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז  לא אחיד ,הפרעו-vibrationבמכות

 כל זאת בכפוף לממצאי מעבדה בלתי תלויים ביצרן חשמליים,אלקטרו מגנטיות וקצרים 
 ה מצורפים. הגופים ומסמכי בדיק

 רה, אומלא לכל סוגי גופי התישראלי  על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים ה  .ה
 ספקים ובקרים. 

מעטפות ו/או לפחות, ללא תוספת  ip-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .ו
 ניים  כלשהם, אביזרים חיצו

ם המאושר ע"י יצרן  דד חשמלית משאר הלדיעצמאי ומבו יייעוד לכל לד יהיה גוף קירור  .ז
 הלד. 

רמות פולריות לעוצמת אגואופטיים הכוללים די  ומטריםפוטלכל  הלדים יסופקו נתונים  .ח
וגמת המצורף(. האור, נתוני בהיקות ועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כד

עדים לחישוב  המיו LDT    או   IESיועברו בפורמט   הפוטומטריםתונים  כמו כן, הנ
 DIALUX/RELUXחישובי תאורה כגון: בתוכנות

 תרמיים. וה ם החשמליים, המכניים הנתוני לכל הלדים יסופקו כל .ט
 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  .י
בהתאם לנתוני   - ים לפחות ליציבות צבע האור והעוצמהשנ 5יצרן יספק אחראיות ל  ה .יא

 .lumen depreciation)רן )כדוגמת טבלת היצ
בתוך הגוף   LED-י החי בדיקת אורך   הלדים,יצרן   ,על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים .יב

 ,ע"י מעבדה חיצונית. 50%-כמערכת ,זמן ירידת תפוקת אור עד כ
כל הרכיבים יענו   -או ש"ע  CREEאו    PHILIPSתוצרת  LUXEONיהיו מדגם כל הלדים  .יג

 ים )לדים, גופי תאורה והציוד( ל פי המפרטים המצורפעל דרישות ע
רן ומאותה סדרת ייצור, לא יצרט זה יהיו מאותו הסגרת מפכל הלדים אשר יסופקו במ .יד

 יברים.יתקבלו  לדים מיצרנים שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרי
 וח והדרייברים יסופקו הנחיות התקנה ותחזוקה. לכל הלדים, ספקי כ .טו
מליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל המערכת  ם יסופקו שרטוטים חשלכל  הלדי .טז

 בשלמותה. 
לכל ספקי הכוח (   , בידוד כפול2בפני הלם חשמלי מסוג  נהיהיה  בעל דרגת הג  ספק כוח  .יז

. וכן, מעגל המוצא יוגן  יתר במעגלי המבוא והמוצא  יכללו התקן הגנה אקטיבי בפני מתחי
 מפני זרם יתר. 

 .  high speed PWMדרייבר העובד בשיטת המתקן נשלט ע"י  .יח
ליים אשר יסופקו ע"י  ינבהתאם לערכים הנומ  נה בגוףהמותהלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע  .יט

 . LED-ללא קיצור אורך החיים של ה יצרן הלדים
 רחק מיקום ספק כוח. יהיה קבוע ובלתי תלוי במ קצב העברת האינפורמציה .כ
לפחות. הקופסה תאושר    IP-66בעלת דרגת הגנה  תיייעוד כל ציוד הפעלה יותקן בקופסה   .כא

 . בישראל  ע"י יצרן ספק הכוח או נציגו
יה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת יה כל חיווט הלדים    .כב

scotch lock 3 תוצרת חברתM. 
גבוה או   למתקן יהיו מוגנים מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתחכל המחברים הקבועים   .כג

 גם בעת ההתקנה.   קצר חשמלי,
 לפחות.  0.92המבוא ל פק במעגל ופל  הסכל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כ  .כד
 קט. שנים מיום מסירת הפרוי 5נדרשת אחריות יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך  .כה
 אורה אינטגרלי לגוף במידה ונדרש.יכולת דימור לגופי הת .כו
ספקים  או קופסאות התחברות  וד עזר,ישירות לגוף ללא צי   230Vיכולת הספקת מתח  .כז

וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה  גופי תאורה  פע כמערכתינו מוש כאשר אורך החיים א
 מצורפים של היצרן. 

אשר מראים   המערכת  לתנאי חום סביבתיעל הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת   .כח
 .  50%-א יותר מסמכי מעבדת היצרן ולאת שינויי אורך החיים בהתאם לחום סביבתי במ

ים והפרעות ה יהיה נקי בלי ריצודי התאור בין צבע לצבע בגופ FADE–בתכנות תרחיש  .כט
 תקשורת. 
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האנרגיה האמריקאי )שלוחה של משרד    lighting factsהמלצה לעמידה בתקן מעבדת  .ל
אם לפרסומיו  ו תלוי בחברות יצרניות ובודק את נכונות נתוני יצרן בהתהאמריקאי אשר אינ

 פוטומטרים(. בקבצים 
 לתאורת הצפה.   90Lms/Wפחות קיצור אורך החיים ליכולת נצילות הלד ללא  .לא

 
 אחריות ותקינה  08.16.11

ן  אמריקאי או  כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תק
ת  ל הגופים יישאו תוויאם לארץ הייצור גופים לא יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כאירופאי בהת

 או חותמת היצרן, הדגם והתקן.
 . אחריות שנים 5למשך   LED פי התאורה אחריות מורחבת לכל גותינתן   וסף  לאחריות הקבלן בנ

שתגרם  וכן תכסה כל בעיה  L79 L80  זה תכלול את הבטחת עוצמת האור בגופי הלד  עפ תקן
וף התאורה כתוצאה  סה כל נזק שיגרם  לג אחד מרכיבי הגוף וכן תכ כתוצאה מחדירת מים לכל 

 האוויר.   מפגעי מזג 
עם הגשת הצעת  ורה בארץ  ותסופק בכתבת ע"י יבואן גופי התאן ישירואחריות זו תינת 
 המחיר/מכרז.  

  
 הנחיות כלליות: 08.16.12

נורות ע"פ דרישת  וי בשטח באחריות הקבלן לספק צבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניס גוון הנורות וה
 ורך ניסוי התאורה.המתכנן לצ

 פאית. צבעוניות תוצרת אירו פאית אוחיר הגופים כולל נורות לבנות בגוון קר ,חם תוצרת אירומ
 ית היועץ. להנח  עם סיום התקנת גופי התאורה יבוצעו כיווני תאורה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם 

 תף שיערך בשטח. ק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משומיקום הגופים המדוי
 

 םתאורת חרו 08.17
 ן ותבוצע עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות של הפרוייקט. תאורת החרום תתוכנ  08.17.01
  מבוססי לדים בלבד, עם בדיקה עצמית  ת כליתיותחד שימוש ביח' חרום ייעשה  ככלל 08.17.02

 . וסוללות מסוג ניקל מטל
, עם  מבוססי לדים בלבד תכליתייםבדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו  08.17.03

 , בעלי תו תקן מלא. ועם נורות "לד' חרום שתוארו לעיל מנגנוני הפעלה זהים ליח
 הן מפעילות לפי הקריטריון הבא:יתאימו לנורות אותן  כליתיותכל יח' החירום הדו ת 08.17.04

 דקות. 90מינימום  -זמן תאורה  .א
 אחוז.  100בלדים  וזי תאורה אח .ב

 I.E.C   924,  598-2-22-1990,925ובינלאומי ,  20קן ישראלי ת"י כל היחידות ישאו תו ת 08.17.05
 לפריקת יתר, לחוסר נורה ולטעינת יתר. ויכללו הגנות 

יבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה  , בק מיטל" מסוג ניקל "טריים כל המצברים יהיו 08.17.06
 הנדרשים. 

 
 . ULשולב עם מערכת כריזה תקן מ מערכת גילוי אש  08.18

 
 כללי   08.18.01

  שייתן  לן ורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחירת הקבהמפרט הטכני המצ .א
 רשות.  והתקנה למערכות גילוי עשן ומערכות כיבוי אש בגז נד ה,אספק שרותי

עמוד  ות אחד מרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן המערכת על כל חלקיה ו .ב
 או ש"ע.  טלפייר כדוגמת NFPA-ו UL ,FMותקנים  בינלאומיים  1220בתקן ישראל 

לחלקיו    1220ופיעים בתקן ישראלי   יים המעפ"י הסטנדרט  עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו .ג
 השונים.  

לציוד    כי הוא מורשה על ידו להתקנה ומתן שרותן אישור מיצרן הציוד  א למזמי הקבלן ימצי .ד
י על  ה   דו.המוצע  ו/או  ע"י הספק  אישור חתום  יגיש  יצרן שההתקנה  ובגמר ההתקנה הקבלן 
 י.  מכון התקנים הישראל ידו ונמצאה תקינה, וכמובן אישור-נבדקה על

 התקנים הקובעים לצורך מפרט זה: .ה
 על כל חלקיו: 1220אלי  תקן ישר      1-ה'
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 גלאי עשן.  -מע' גילוי עשן   1:חלק  
 יחידות בקרה.  -מע' גילוי עשן   2חלק  :
 שות כלליות.הוראות התקנה ודרי -מע' גילוי עשן   3חלק  :
 ים. התקני הפעלה ידני -מע' גילוי עשן   6חלק  :

 אומיים:תקנים בינל 2-ה'
 FM-ו UL -תקן אמריקאי   ( -ז'
  ULC-וC.S.A -קנדי תקן   2-2 (-ז'

  והזיווד   WATER PROOFמסוג  יהיהOUT DOOR) המיועד להתקנה בחוץ ) כל הציוד  .ו
 .IP-65שלו יהיה אטום לרטיבות, מים אבק וחול, בדרגת 

 יו השונים י מוקדם של עשן לסוגמערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילו .ז
וחיוג   יזואלי,להתריע באופן אודיו ונדרשת  בהתאם לפיזור הגלאים. בעת גילוי עשן המערכת

כן משמשת המערכת כרכזת התראות למערכת   כמו הודעה קולית.למנויים נבחרים עם 
 המתיזים. 

מבלי   או העשןוצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/מבנה המערכת  .ח
 ות. ם הבטיח לאזעקות שווא ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים מתחולגרום 

המופיע    י התקן ולפית לפי הנדרש על פותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עבריתיעוד למערכות שי  .ט
 במסמך זה. 2.12בסעיף  

 את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת. הסעיפים הבאים מתארים  .י
בהם  המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימוםוללים רשימת דרישות המפרטים הטכניים כ .יא

 תקנה. ציות והן מבחינת רמת ביצוע ההעמוד, הן מבחינת פונקחייב ל הציוד הנדרש
 .זה  מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם  מפרט טכני .יב
יות  על הקבלן להכין תוכנ  מיקומם בתוכניות הינו המלצה בלבד.כמות הרכיבים השונים ו .יג

לבצע  הקבלן   רק לאחר אישור המהנדס לתוכניות יהי על לאישור המהנדס.וציוד ע"פ התקן  
 וכניות שאושרו. את המתקן ע"פ הת

בדיקה תקינה משמעותה   .קנים כולל תשלום עבור הביקורתהת יעביר ביקורת מכוןהקבלן   .יד
 מטעם הבודק.בדיקה ללא הערות 

 יות הכיבוי. לפי דרישות רשו    UL-FMעם הכריזה לפי תקן משולבת המערכת תיהיה  .טו
ולל שנת  ות ההפעלה של הציוד כע והורא סטים של תכניות לבצו  3הפעלת המערכת כולל  .טז

 אחריות ללא תוספת תשלום 
 ד.ילוי אש תיהיה מערכת פתוחה אך החיבור השוכרים יהיה ע"ג הקבלן הגילוי בלבמערכת ג .יז
כולל שנת  ות ההפעלה של הציוד סטים של תוכניות לבצוע והורא  3הפעלת המערכת כולל    .א

 . ללא תוספת תשלום אחריות 
 . וכרים יהיה ע"י קבלן הגילוי בלבדת פתוחה. אך חיבור השמערכ  יהמערכת גילוי אש תיה .ב
  .ג

 הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן  08.18.02
   3חלק .1220כפוף לנדרש בתקן ישראל   התקנת הציוד הנדרש תבוצע ב .א
 ורים בקוטביות לא נכונה והפרעות   יתר, מתחי מעבר, חיבהציוד יוגן ממתחי  .ב

 יות כמפורט להלן:  טרומגנטאלק               
 כה תעשה באמצעים אלקטרוניים.  הגנה מחיבור בקוטביות הפו -          
 וד.  וולט לא יגרום כל נזק לצי35מתח ישר עד   -     
 מילישניות.   50 למשך  75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של   -        
 ן בקרבתו.  ר המותקאח הציוד יוגן בפני הפרעות אלקטרומגנטיות של כל ציוד -     
 לתחזוקה במידת הצורך.   יוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחההתקנת הצ  .ג
 סנדביץ' חרוט את הפרטים  בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי  .ד

 דרישות המזמין:  הבאים ועל פי               
 שם מתקין המערכת וכתובתו.   - 

 ו.  שם נותן השרות וכתובת -   
 ערכת גילוי אש , או  או בקרבתן יש לשלט בסנדביץ' חרוט "מ ל כל תיבות החיבורים ע -

 בנוסח אחר ע"פ דרישת המזמין.                    
 ליהם בנפרד. כל נושא השילוט כלול במחיר הפריטים השונים ולא ישולם ע -    
כלול   מין ישת המז , וע"פ דר 5.4סעיף 1220/3מערכת יימסר לפי הנדרש בתקן   ד לתיעו .ה
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 ע הדרכה עבור המזמין.  ותבוצ   –ישולם עליהם בנפרד  טים ולאבמחירי הפרי
 מ"ר לפחות כאשר   מ 0.8ההתקנה תבוצע בכבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של     .ו
  20°C-עד   158°C+  ועמיד בטמפרטורותPVC המעטה החיצוני עשוי              
 ור.  שמ %50 מספר המוליכים בהתאם לנדרש, ובתוספת  .ז
 מספר כבלים, חיזוקים    לול סידור הכבלים, קשירה לצמות שלעבודת ההתקנה תכ .ח

 מכסה יחוזק באזיקון לתעלה למניעת       לתעלות וסגירת התעלות עם המכסים שלהם )כל               
 יחה(.  ילה אך עם אפשרות פתנפ              
      מ'.2ט לכל אורכו כל   ם וישולמעטה הבידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדו .ט

 כזות ובגלאים וכו'.ליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר + ברהכבלים ו/או המו             
 לוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד.  מחיר השי              
 ו' יבוצעו בהתאם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו בתוך  שמל ליחידת הבקרה וכחיבורי ח .י

 רש בתקן.  המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדהאלמנטים והלוחות.              
 השייכת   הכבלים ו/או המוליכים של המערכת הנ"ל לא יותקנו בתעלה ו/או בצנרת  .יא

 למערכת אחרת.               
 יהיו בתוך צנרת כבה מאליו, ואו בתעלות   ל הכבלים והמוליכים בכל תוואי שהוא כ .יב
 פ הוראת המזמין.  וע"כנדרש                
 מטר .  1 -במרחק של כ  הצנרת שתותקן תחוזק ותשולט לכל אורכה .יג
 חידה. הקבלן ימספר את החדרים לפי דרישת התקן כלול במחירי הי  .יד
 

תנאי   -יםיזת חרום וטלפון כבאדרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כר 08.18.03
 סף

ושירות של לפחות בתכנון, התקנה שנים  10וניסיון של החברה המציעה תהיה בעלת ידע  .1.1
 .לגילוי וכיבוי אשמערכות אוטומטיות  

 ישור ובא  ULאו שווה ערך מאושר בתקן  טלפיירכל הציוד המוצע יהיה מחברת  .1.2
קת ציוד  טכנית או בעיות באספמכון התקנים הישראלי וזאת על מנת למנוע אי התאמה  

 וחלפים. 
תתוכנן,   של אש או עשן. המערכתבמקרה  לאתראההמערכת לגילוי אש ועשן מיועדת  .1.3

 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F -וזק בהתאם לתותקן, תיבדק ותח
 ות סוכן מורשה של יצרן הציוד.על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, להי .1.4
 אש/ועשן. וי ן בינלאומי בשטח גיל המערכת תהיה בעלת מוניטי  .1.5
 חלקיו.  על ארבעת 1220י, תקן הישראל   ומכון התקנים ULרכיבי המערכת ישאו אישור   .1.6

ל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים הספק מתחייב שכ 
"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה האחרים, יהיו תואמים לתקנים הנ

 אלו. 
 . 9002ת"י  ברה המציעה יהיה תקןלח .1.7
 

 שרות:
 . להיענות קריאה מיידיתשעות   24החברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש  2.1
השנים    5טכנאי שרות במהלך  12שהחברה מעסיקה לפחות  אישור מרואה חשבון 2.2

 האחרונות, באופן רצוף בתחום גילוי אש. 
 . 11לק ח  1220ברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי התקן הח 2.3
מוצעות  ו"ד שטכנאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה למערכות ה"ח/עאישור רו  2.4

 תיים ניסיון. ומיומנים לפחות עם שנ
 ברה תנהל מערך גיבוי טכני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים.הח 2.5

 

 נציגות היבואן:
ת להפיץ  ערכת הגילוי אש והכיבוי בגז כי הינו חברת מורשת ומוסמכ אישור יצרן ציוד מ 3.1

 ן הציוד ולתחזק הציוד. הציוד להתקי 
ולוגיה  ציוד עם מהטכנלמויות לעדכון לגבי הכל ההשתאישור היצרן כי החברה משתתפת ב 3.2

 החדישה, הנציג יציג אישור לתאריך השתלמות עדכנית. 
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 התקנים:
פרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה  וב  ISO 9001החברה בעלת תו תקן,   4.1

 חזקה. שרות וא
 ומכון התקנים הישראלי.  ULשא תקן הציוד המוצע י 4.2

 

 התקנות ושרות:
גלאים   1300טים בהיקף של לפחות   פרוייק  4ת  שנים האחרונו 4  –ה ב ה התקינהחבר .5.1

 ומעלה. 
 ים המוצעים.  מכמות המיכל  50%בבעלות החברה תחנת מילוי לגז ומחזיקה מלאי של  .5.2
 י בגז. הרצה למערכות כיבוו החברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע תכנון .5.3
י  התקנים הישראלי למילו ומכון  ULחברה מנהלת ובבעלותה תחנת מילוי בגז מאושרת  .5.4

 מוצע  כולל מילוי חוזר למיכלים שפרקו. הגז ה
 .  FM-200על החברה להציג אישורים על המקור ממנו היא קונה את גז הכיבוי  .5.5
 

 דרישות כלליות: 
 ש כנציג הציוד המוצע. רכות גילוי וכיבוי אשנים בתחום מע 7החברה עוסקת מעל 

הרת רו"ח או עו"ד  להצהסעיפים לעיל בנוסף  דות בכלהחברה תנפק את כל האישורים לעמי
 לאימות. 

 
 ם מסמכים ישימי

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: 
וי  הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניס מפרט טכני של רכיבי  6.1

 ואחזקה. 
 . הישראליומכון התקנים    ULדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות תעודות ב 6.2

 

 אור המערכת ית
 י כלל 7.1

( אנלוגית ותכלול מערכת ADDRESSABLEממוענת )מערכת גילוי האש תהיה מערכת 
 ינטגראלי של לוח הבקרה. כריזת חרום וטלפון כבאים משולבת כחלק א

ת מערכת כריזת חרום  וטלפון  מערכת אנלוגית הכולללא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה  
 ל לוח הבקרה. גראלי שכחלק אינט BUILT-INכבאים 
הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר  יכל סוג 

 בת.  התקנת כל סוג גלאי שהוא באותה התוש
 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: 

וי  ציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניס פרט טכני של רכיבי המ 
 ומכון התקנים הישראלי.  ULידות כי הציוד עונה לדרישות מעדיקה התעודות ב קה.ואחז

 .או שו"ע RM-4005 דגם   טלפיירמתוצרת חברת  -לוח פיקוד ובקרה  אנלוגי לגילוי אש 7.2
משולבת  ADR 3000 דגם   טלפיירתוצרת חברת מרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מ  7.3

 .כריזת חרום וטלפון כבאים או שו"ע
 . ULוכן  בעלת תו תקן ת אישור מכון התקנים הישראלי עלה ב אש תהית גילוי המרכזי 7.4

מבוססת על   אנלוגית. יחידת הבקרה תהיה ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 
יח' קצה ממוענות   2000  -ת המערכת עד לעקרון המודולאריות ובכך יהיה ניתן להרחיב א

  250עד   64( יחוברו LOPוג )בכל ח קרה, כאשרחוגי ב 10)גלאים, לחצנים וכו'(. ותכלול עד 
אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט בכל חוג יהיה בעזרת זוג  

אש, אזורי גילוי   וכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוימוליכים מס
 יכים.לקטיביים, כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת שני מולקו

כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת   מערכת יכלול  וח הבקרהל 7.5
ת מוקלטות והתראות  החרום תכלול יחידת זיכרון ובקרה, אשר בה יאוחסנו מספר הודעו

המתאימה מהזיכרון  תאפשר שליפת ההודעה קוליות. במקרה של התראת אש, המערכת 
 ים. הרלוונטיאזורים  והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או ה
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תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר  ו כן, כמ
אזורים בו זמנית, בצורה ידנית  התראות והודעות אל כל אחד מהאזורים או לכל ה

 וסלקטיבית. 
הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים  את כל ציוד ההגברה   המערכת תכלול

ישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו  חות. חלפ 50%זרבה של ור ויות  המפורטת הכתב הכמ
 של המתכנן לפני תחילת הביצוע.

ל עם הפעלת המיקרופון  וגונג שיופע  TONE-GENARATORכמו כן, תכלול המערכת  
 המקומי.

כיחידה אינטגראלית, לשידור   -מערכת כריזת חרום   המערכת תאפשר השתלבות של 7.6
וזדורים. המערכת תאפשר ים והפרשטחים הציבוריל הות אהודעות חרום והודעות שוטפ 

העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד האזורים בנפרד או לכל האזורים  וכל השטחים 
הפעלה . בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת המקומית או מעמדת ההציבוריים יחד

 ותקן בחדר בקרה או בדלפק המודיעין.המרכזית אשר ת 
 טלפון כבאים:  7.7

ני החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף להלן "עמדות  ם ומקרופ י טלפון כבאי ת מכשירעמדו
 כבאים". 

 מדה משנית. יעשה שימוש בשני סוגי עמדות טלפון כבאים עמדה ראשית וע
וראת טלפון כבאים  צג לזיהוי השלוחה הק עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל 

 ומיקרופון . 
 .שע'  24ש  במקום המאוייהבקרה   מרכזעמדה ראשית תותקן ב

 עמדות כבאים מישניות יותקנו בחדרי המדרגות בשני הצדדים.
     NFPA 72המערכת שתוצע תותאם במלואה לדרישות 

 ת בזמן חרום. מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדו  המערכת
 יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.  העמדות

 במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החרום.    די ננעל נו במארז יעו ות יותקשלוחב
ויכלול את  ילוי גזלוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי גז  עצמאיים ללא כל צורך ברכזת ג 7.8

 { MA  4-20מילי אמפר  } 20עד  4ם קריאה של   האפשרות לקבל קריאה מגלאי גז המספקי
הקיר בהתאם למיקום   להתקנה על חמרן וניתןלדה או ארון פ לוח הבקרה יהיה מותקן ב 7.9

 שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.
המורכבים על  יחידות הבקרה יהיו מודולאריות, בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה  7.10

 תאם לדרישות המתכנן. כרטיסים נשלפים המאפשרים הרחבת המערכת בה
בשיטה של מבוקרים ה יהיו יבי הבקרכל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכ  7.11

 רה עצמית" מתמדת למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת. "בק
ל בין תקלות ברכיבי  חזותית ברורה על הלוח, שתבדי-קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית
 וכו'.   המערכת השונים: גלאים, קוים, טעינה

  ן תקלות תבדיל ביחזותית ברורה על הלוח, ש-ו יתבטא בצורה קוליתקיום תקלה כז
 ם: המערכת השוניברכיבי 

 מערכת בפעולה .  •
 השתקת צופרים. •
 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  •
 תקלה במערכת הכריזה .  •
 רת קו רמקולים. תקלת מגבר, בק •
 תקלת טלפון כבאים.  •
 וי אש . תקלה באביזר גיל •

סקת , את הפ ידי מי שלא הוסמך לכך-ל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על הלוח לא מכי 7.12
 ולו או אזורים בו, וכן מטען, צופר וכו'.ולתו של הלוח כפע

צורך רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח ל 4למערכת יהיו  7.13
וד כניסה וסמך בעזרת ק טכנאי מניתוקו או נטרול חלקים ממנו, יוכל להתבצע רק ע"י 
 ים.ק הקי ל הניתו מתאים, וגם אז, הניתוק יצביע בהתראה קולית ע

 קרה מבנה לוח הב 7.14
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תווים לציון ההתראות   80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 
השורה העליונה תציין את המיקום המדויק  והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. 

 ים ממרכיבי המערכת השונים. סטאטוס ואירועתציין והשורה התחתונה 
שבעזרתם ניתן  BUILT-INומערכת תוכנה  ומיקשים מקמרכזית הגילוי תכלול לוח מ  7.15

יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה  
 המערכת, ללא צורך בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם. השונות הנדרשות מ 

 . OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000טה של זייה תאפשר שליהמרכ
למניעת התראות  VERIFICATION ALARMמערכת תוכנה  וללוי תכל מרכזית הגי 7.16

 שווא. 
  מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה 7.17

 השונים. 
ת אזעקות  י שהדבר יפריע לקליטבל TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  7.18

קשורת  אה משניים בעזרת קו תחות התרלו  2מאזורים אחרים. ניתן יהיה לחבר למרכזיה 
הנדרשות מכל האזורים המחוברים של שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות 

אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDלול תצוגת ח משנה יכאל לוח הבקרה הראשי. כל לו
 תווים.  80 -שורות ו 2

הפעלת מערכות כיבוי,   ת כמו:מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונו 7.19
הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות  

 וכו'. 
 מרכזייה: תכלול הבעברית,  LCDבנוסף לתצוגת  7.20

כן, כולל  -ה וכו'.  כמושל שריפה, סימון תקלנורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה 
 וכו RESET ה,בדיק הלוח מפסקים להדממת צופר, למצב

 הכח  יחידת ספק 7.21
הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך 

כח יהיה חלק אינטגראלי של יח' הבקרה, ספק ה  שעות. 72פעילותה של המערכת למשך  
 קרון הבא: ובנוי על ע
ם  בהתאהמסוגלת לספק זרמים נדרשים  VDC 24-( ל15%) VAC230 -היחידת המר

 טעינה למצברים, מצברי ג'ל אטומים. תוצרת המערכת, יחידת ל
מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעינת זליגה   7.22

ם תהיה רצופה,  הנדרש לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברי בהספק
מצב חירום,   ע עלתרי טית ועוקבת אחר מצב הטעינה של המצברים בכל עת. כדי להאוטומ

קולית. יחידת ספק -פועלת על המצברים, תופיע בלוח התצוגה אזהרה אור  כשהמערכת
נזק שעלול להיגרם דרך כניסת י או הכח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקו

פעלת המערכת במקרה של הפסקה ברשת ויד במצבר ובמטען לה המתח. יחידת הבקרה תצ 
  30רכת להפעיל אזעקה לפחות  בתום זמן זה, על המע  קלה.הת   שעות מרגע 72החשמל, 

דקות נוספות. כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את  
שיך  כרגיל. כשאספקת זרם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמ תפעל המצברים, והמערכת

יהיה    ניתןם. יוני הטענת המצברים יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן המצברילפעול כרגיל. אפ 
 סוללות )ג'ל, עופרת ,ניקל קדמיום(. זמן  לקבוע את סוג ה

הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר פריקה  7.23
.  שעות 24המצברים תוך מקיבול   80%מלאה של מצברים תהיה למערכת היכולת להטעין  

 . טעינה תברר את מצב טעינת המצבריםמערכת ה
המערכת  MA400שע' זרם הטעינה עדיין מעל  96ינה תקין )אם במשך ולת טעבלוידוי קי 7.24

 תתריע על תקלת קיבולת מצברים(.
 וזיהוי המצבים הבאים:     תלוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולו 7.25
 פעולה. הפעלת המערכת וסימון המערכת ב 7.26
ות  לאבמקרה זה, תידלק נורית אזהרה  צופר במקרה של אזעקה.אפשרות השתקת  7.27

 כת הצפירה מנותקת. שמער
ל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי במידה ותיכנס  בכ

 תפעל באופן אוטומטי. ת ואזעקה נוספת, תחזור האזעקה הקולי
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ור כל המערכת לקדמותה,  , תחזRESETולחיצה על נוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית  
 . ההתראה הקולית חזותיתגילוי וה כולל נכונות לפעולה של מערכת

 . RESET  -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה  7.28
 אפשרות להתממשקות במערכת חרום:  7.29

  מאזורים נפרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעילשני גלאים יתאפשר חיבור 
על  שיפ הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק לאחר  את מערכת האזעקה, אך

 אזורים. נוסף בכל אחד משני ה   גלאי
תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל. את ההשהיה ניתן יהיה 

 זמן רצוי. לכוון לכל ערך 
י  ישות של כל גלאי וגלא בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רג  7.30

י  י וגלאי והצגתה על פנ כל גלא גישותבהתאם לתנאים המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי ר
 מדפסת. 

אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי משטר   7.31
 ומה. שעות, חגים וכד 

 עבודה משתנים.  תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי אפשרות  7.32
בצורה  ח הבקרה סומן בלו ה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר ת"בדיק 7.33

 קולית/חזותית. 
הפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם יעשה   7.34

RESET  הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק   מספר שניות לאחראוטומטי תוך
 ח למצב פעולה רגיל. עם העברת הלו 

זו תתריע על  פסקה  כים אחרים.היתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורנ 7.35
 זור בלוח הפיקוד והבקרה. הפסקת הא

 צופר אזעקה   7.36
אחרים   שריפה. במקביל יופעלו צופריםצופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני 
לה זו  שבמקרה  של ביטול פעו במבנה. יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך 

ם רית סימון ויופעל זמזידלק נוולת הצופר ת באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול פע 
 תקלה. 

 הפעלת חרום בעת אזעקה  7.37
ביטול כל אחת מפעולות  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר 

. חלק מההפעלות ביטול כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה החירום.
בהגיע אזעקה ור שוב ר שניות ויחז ו עד לחיסול התקרית וחלקן יפסק כעבור מספיישאר
 נוספת. 

ל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. א 7.38
יים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה  חייגן זה יחייג בשיטה אוטומטית למינו

יתוכנת, כך א הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. החייגן דון. ההודעה תימסר ללבבנין הנ
אים ויותר. ולאחר שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג  לג 2ם רק לאחר התראת ייג ביושיח

 לאחר התראת גלאי אחד ויותר.
האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה   600המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  7.39

ן  עים שטופלו בציוגלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, אירו רועים השונים בחתך שלשל האי
ופעלו בציון מועד זמן, תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו  שהוזמן, מערכות חרום מועד 

 בציוד מועד וזמן. 
 יחות ע"פ פרוגרמה.יקבע עם יועץ הבט   מערכתבפעולות הסדר  7.40
 לוח נוריות עזר במערכת:  7.41

 ים: אלי המספק אינדיקציה על המצבים הבאם פאנל נוריות אינטגר במערכת ימוק
 ועל. כיבוי אחד בגז פ כאשר  -נורית כללית  -
 כיבויים בגז פועלים.  2כאשר   -נורית כללית  -
 כיבויים בגז פועלים.  3כאשר   -נורית כללית  -
 ללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד  הופעל או לחליפין נורית כ -
 ופעלו ויים ה מהבהבת מהר מסמנת  שני כיב -
    ומעלה.  פעלו שלוש כיבוייםדולקת באופן קבוע מסמנת שהו -
 אשר צופרים מנוטרלים. כ -נורית כללית  -
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 כאשר כיבויים מנוטרלים.  -נורית כללית  -
 ים. כאשר יחידות הפעלת  מזו"א/מגנטים וכו' מנוטרל  -כללית  נורית  -
 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל.  -

 למערכת:ת גישה רמו 7.42
 שונים.רמות גישה שונות, לפי קודים  4למערכת יינתנו  

ל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש אחזקה, הקודים יסודרו כך שלכ 
 קוד משלהם.טכנאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו לשנות אפיונים ע"י מנהל אחזקה, 

 פיות. פות גראחשב לפי מלמערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מ  7.43
לא כל  בות, ל כתו 50,000עד  ת כוללת ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכ 7.44

רמקולים  ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך שה. שינוי במערכת הקיימת
 ות מוקלטות לאזורים השונים. המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו הודע 

 גלאים  7.45
 או שווה  ערך   טלפיירמתוצרת –וגי גלאי אופטי אנל  7.45.1

ור מכון התקנים  הגלאי יהיה בעל איש  UL-268ן הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תק
 הישראלי. 

ון אוטומטי של הרגישות  הגלאי  יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות, תיק
ודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו:  בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועב

 ם/לילה וכדומה. יו
  ר המופקעל עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אוהגלאי עובד  
 מפוטו דיודה. 

הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע   רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.הגלאי  
 קות סרק. אזע

פרעות חשמליות כאשר מותקן  המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע ה
 ם. ליכים חשמליי"ג או בקרבת מובלוחות מ

שויים להימצא  ם אשר עהעשויים להיגרם ממשדרי RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות 
 במקום.

מעלות   57הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 
 וס ללא כל קשר לעשן. צלזי

יוניזציה או החום ויהיה מסוג  בסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי ה
ADDRESSABLE  תובת לצורך זיהויו בלוח. ון לקביעת הכעם מנגנ 

 או ש"ע  טלפייר וצרתת  –וגי גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנל 7.45.2
עלית  מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגלאי ל 57גלאי יגיב לטמפרטורת שיא של ה

שך זמן שאינו עולה על  מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במ  6.7טמפרטורה של 
 דקה אחת. 

אי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג  זהה לבסיס הגלבסיס הגלאי יהיה 
ADDRESSABLE. 

 U.L. 521 -. וF.Mו תקן נושא ת   הגלאי יהיה
 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ 

 או ש"ע  טלפייר גלאי משולב אופטי/חום תוצרת 7.45.3
 כתובות ברכזת. 2ה אלמנטים בלתי תלויים ויהוו 2י יכיל  גלא

 FT/3.7%עד   FT/0.2%ינועו בין   רגישויות לעשן בגלאי אופטי  •
 (. UL)חלון  

נוסף לכך  קבוע, ב   C0 58ירה של טמפ' סברגישות גלאי חום יגיב ל •
מעל הטמפ' הסביבתית   C 0 10ייתן התראה לעליית טמפ' של 

 מן שאינו עולה על דקה אחת. במשך ז
 . ללא בסיס IP 65דרגת הגנה  •

 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
 התקנים הישראלי }מת"י{ ן  אישור מכון  וכ

 ר או שו"ע טלפיי תגלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצר 7.45.4
הגלאי יאפשר   "תי.וכן אישור מ UL-268גלאי אנלוגי נושא תקן  הגלאי יהיה

לתנאי  רגישות רציפה, ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם   למערכת לבצע 
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יום/לילה   כנתים מראש כמו:הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתו
 וכדומה. 

אבן  של חרקים או חלקיקי   ע חדירהמנת למנו -הגלאי מוגן ברשת מסביב על 
 גדולים אשר גורמים לאזעקות סרק.
תנים של טמפרטורה, לחות ורעשים הנובעים  הגלאי יעבוד באופן יציב בתנאים מש

 אטיים הנמצאים בקרבתו. משדות אלקטרוסט
ק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע  אשר תדלו LEDעה  הגלאי מצויד בנורית קבו 

RESET ALARM י האש.מלוח גילו 
 ומינלי. מיקרו אמפר נ 56ה זרם שאינו עולה על הגלאי צורך בזמן רגיע 

יוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא  ראש הגלאי מובטח בנעילה מ
 את הראש מהבסיס. הוסמכו, לפרק 

הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס   לאי.לציון תקינות הג הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי 
קיימת אפשרות   .לקביעת כתובת הזיהוי מנגנון עם ADDRESSABLEמסוג 

זעקה משותפת  ניתן לחבר נורית א ת אזעקה מרחוק.להתקין מכל גלאי נורי
 לקבוצת גלאים, באמצעות שני מוליכים.

 רש.כנד  U.L. 268והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן   הגלאי
  U.L. 268יבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פ דרישת התקן טמפרטורת הע

 . 41פרק 
VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS))   

פה. הצפצפה תתריע כאשר תהיה  במידה וידרש, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצ
כים, משני צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ  התראה מהגלאים בחדרים הסמו

הכתובות. כלומר, כתובת    1,000  -ך היא לא תיכלל ב ותהיה מכותבת, א דרישה 
 את כתובת הצפצפה.  י כוללתהגלא

 . "עאו ש טלפייר  אי להבה תוצרתגל 7.45.5
וכן  אישור מכון התקנים הישראלי   U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

ותם  ומיועד לאתר להבה בא   UV\IRגלאי משולב מסוג  הגלאי יהיה  }מת"י{
של   אפשרית שריפה ללא יצירת עשן אלא להבה. בטכנולוגיה בהםהמקומות אשר 

 פרא אדום. אינ
 וולט ז"י.   20-30 מתח עבודה 

 UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח  
1850 to 2450 angstroms 

IR/4/2 TO 4.7 microns 
Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1     רגישות 

Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2    
Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 
Or 3.0 seconds, selectable 0.5 גובה זמן ת 

(to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40     טמפ' טווח 
RH 95% to 0        טווח לחות 

 .יבה קשיםגלאי חום לתנאי סב 7.45.6
כן  אישור מכון התקנים הישראלי  ו U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

עם טמפרטורה קבועה   65IPת עם דרגת הגנה  חום להתקנה חיצוני  גלאי }מת"י{
 של 

F1900 או שווה ערך מאושר ע"י   טלפייר כתובת כדוגמת תוצרת  ל יחידתכול
 המזמין. ליד כל גלאי תותקן יח' כתובת. 

 או  ש"ע  טלפייר לאי עשן מדגם אלומה תוצרתג 7.45.7
  מכון התקנים הישראליוכן  אישור   U.L. 521 -. וF.Mנושא תו תקן הגלאי יהיה   

נמדדת ע"י  אדום ש ינפראהגלאי מורכב ממשדר ומקלט, עובד עם קרן א  }מת"י{
 ע את עוצמת האפלה הנגרמת ע"י חלקיקי עשן. המקלט הקוב

מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה בלוח   כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד
 י תותקן יח' כתובת. הבקרה. ליד כל גלא

 .DCולט ו 18 - 36מתח עבודה  •
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 מ' 107מ' עד  9.1ה טווח עבוד •
 מ'   18.3רוחב כיסוי קרן עד  •

 טלפייר או שו"ע  זוג אויר תוצרתוטו להתקנה בתעלות מיעשן  פ  גלאי 7.45.8
וכן  אישור מכון התקנים הישראלי   U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 }מת"י{ 
לתוך תא שבו ממוקם   לת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותההיחידה מקב 

אה התראה  פעל וירהגלאי יו גלאי, במידה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן  ה
ת נורת אינדיקציה שתחובר במקביל אליו ותותקן בצורה חיצונית  חזותית בעזר
ן רגישות.  ן, וכן התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוו ונראית לעי

 ליד  כל גלאי תותקן יח' כתובת.
 וולט ז"י.  18עד  36מתח עבודה  •
 m/min 1220עד    122טווח מהירות אוויר   •
 50   0עד  0 0מפ' עבודה  טווח ט •

 :PHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREגלאי כבל תוצרת חברת  7.45.9
לים  להתקנה  באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כב גלאי כבל מיועד

ופה ,מחסני  שמל במחסנים, מערכות תע תת קרקעיות ,מקומות פתוחים ,כבלי ח
 דלק,לוחות חשמל וכד' 

זרי הגילוי  , כולל כל אביPHSC-190EPCגם ד PROTECTOWIREתוצרת 
מחיר הכבל   דר לפי אזורים.הדרושים להתקנת גלאי הכבל. עקרון הפעולה יוג
ים יצוידו ביחידות כתובת  יכלול את האביזרים להתקנתו. קופסאות החיבור

 איזור תחובר יח' כתובת.  לכל  IP65עם דרגת הגנה  מתאימות ויהיו
 בסיסי הגלאים: 7.46

לאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס  גלאים ויאפשר החלפת גה לכל ההבסיס יהיה זה
 ANALOGים עם התראת אמת )ים אנלוגיים ממועניהיה מתאים לגלא 

ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORS .כל גלאי יהיה עם כתובת .) 
הגלאי יכלול נורית   ת בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.ים ימוספרו בכתובות מתאימוהגלא

 תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה.  בת בזמן פעולת הגלאי.יה מהבהאינדיקצ
 : ווי ובקרהפנל חי 7.47

אלפא נומרית  LCDספק פנלי חיווי ובקרה משניים(. כל יחידה תכלול תצוגת הקבלן י
ראות והאזעקות ממרכיבי המערכת תווים לציון ההת 40 -ורות וש  2בעברית בלבד של 

רה התחתונה תציין סטאטוס ת המיקום המדויק והשותציין א השונים. השורה העליונה 
בעברית, תכלול כל יחידה   LCDת שונים. בנוסף לתצוג ואירועים ממרכיבי המערכת ה
כן, כולל  -וכו'.  כמו אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה   נורות בקרה למתח הפעולה,

 וכו'. RESETמפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, הלוח  
באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר מקרה של הפסקת חשמל, תפעל  בהיחידה 

 עות. ש 72ל המערכת למשך המשך פעילותה ש
, לשימוש כיחידת בקרת כריזה חיווי קוליים ביחידה  כאופציה יתאפשר שילוב מודולי

ר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, לשם ית. המערכת תאפשר חיבור מספבטיחות 
 יווי. ת מערכת נוסף, מכשל חעגל הגניצירת מ

 לוח סינופטי  7.48
אחרונה ותקן ישראלי ת"י   מהדורה ANSI/UL 864הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן 

תאימה, בעלת דלת וח יותקן )ימוגן( בתוך קופסת פח מהל ויישאו תו תקן בהתאם.  1220
 ף ומנעול בחזית.עם חלון שקו

 תובת הגלאי.מזעיק יציג הלוח את כ ל גלאי הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה ש
 ת המערכת. על הפעלבמקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית  

 לחצני אזעקה וכיבוי  7.49
, הלחצנים יהיו  6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י   ANSI/UL  38הלחצנים יהיו מאושרים  

 חידת כתובת. בעלי י
  חצנים מכותביםותקנו ל במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, י  •

 ידנית של מערכת הכיבוי.   להפעלה
 ס"מ.  160כניות בגובה של גבי התו הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על •
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קנו עם  וגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותהלחצנים יהיו מדגם משיכה, מ •
 להפעלת הלחצן. שילוט מתאים )בעברית( 

 נוריות סימון  7.50
חלל תקרה תלויה, בחלל רצפה  ר, ארון, לוח חשמל, ב חדר סגובכל מקרה בו יותקן גלאי ב

הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון    הגלאי.ית מבסיס צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונ
ת  הנורי  אליו היא מחוברת מופעל. הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי בבסיס הגלאי. 

דילה שתאפשר לחזות  עדשה מגתהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול  
את   שילוט מתאים המתארכל נורית סימון תותקן עם  רחבה וממרחק. תבזוויליקתה בד

 מקום הגלאי. 
 צופרים  7.51

הצופרים .  1לק ח  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 
רים  הצופ.  םערכת מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטרוניייתאימו לעבודה במ 
הצופרים תהיה  עוצמת  " רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר.יכללו יחידת "דחף

פרים תהיה על ידי  הפסקת פעולת הצו   מטרים מהצופר. 3יבלים לפחות במרחק של דצ 90
הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של מתח  וח הבקרה ל"השתקת צופרים".העברת מתג בל

 כה. זרם נמולוח תפקוד ובעל צריכת 
ופר ויפעל  ו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצכל הצופרים יותקנ 

זיהוי במקור  פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר   60הפעלת הצופר. קצב ההבהוב במקביל ל 
ר ימשיך הנצנץ להבהב ולא חות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופמטרים לפ 30ממרחק 

 .למערכת RESETיפסיק עש שיעשה 
   יבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, גם צופר פינוים בהם מותקנת מערכת כבחדרי

יבוי אש תיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר פינוי, מערכת כ)בטון שונה( ומתח
מחוץ לחדר: "בחדר הופעלה  חדר מיידית", במקביל יהבהב שלט הופעלה, יש לפנות את ה

 מערכת כיבוי בגז". 
וי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. בהם מותקנת מערכת כיבת חשמל ליד ארונו

מערכת כיבוי אש  –חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז  יותקן שלט אדום עם תחת הצופר
 עלה בארון חשמל". הופ

 ון אוטומטי חייגן טלפ 7.52
מסירת מנויי טלפון וסידור מתאים ל 4 -מטי בעל אפשרות חיוג ל יותקן חייגן טלפון אוטו

לשינוי בהתאם  מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים  רת קו.ודעה מוקלטת כולל שמיה
 לדרישת המזמין. 

או  תלוי בפעולת מרכזית הטלפון חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה 
 מהמכשירים עצמם.

 חייג לגורמים הבאים: חייגן הטלפון י 

 קו מבצעי. –שרות מכבי האש  •

 ים במקום. טלפון של ממלאי תפקידמספרי  שלושה •
 פורטת לעיל. פי משטר העבודה של המערכת המ  פעולת החייגן האוטומטי תעשה על

יפסיק את    החייגן פון ע"י חברת "בזק". החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטל
 אש.מנויים קבועים מר  6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל  5פעולתו האוטומטית לאחר 

 שניות לפחות. 30יים יהיה ך ההודעה היוצאת למנו אור
ל יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל צריכת  החייגן יהיה זהה לזרם החרום שזרם ההפעלה של  

 . VDC 24      זרם נמוכה
   וי האשלחיבור גלאי הגז אל רכזת גיל 20mA-4יח' כתובת אנאלוגית  7.53

גלאי גז  מערכת גילוי אש כגון:רגשים ל יותקנו עבור חיבור  4-20mAיח' כתובת אנלוגית 
 . COבוטן, פרומן, מימן, 

מות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד  ר 3 -תובת יכולה לקבל התראות ביח' הכ
 ה. בים אש, בטיחות, בקרה, תקלמארבעת המצ

של המערכת כך שאפשר להעביר את הנתונים בצורה כל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון 
ת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגראלי של מערכ למערכות אחרות .תקשורת גראפית ב

לחיבור גלאי    ULהמערכת תהיה מאושרת   מכותבות    יותלאים  לגילוי גז דרך יח' אנלוגג
 .  גז
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 ווט + צנרת חשמל חי 7.54
מ"מ,  25 -מ"מ ו 20כבה מאליו בקטרים של צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף 

החיווט   או קופסאות הסתעפות מתאימות./יעשו על ידי קשתות ו   הסתעפותכל סבוב ו/או  
 AWG  CLASS   18זור מסוכך ומפותל בחתך של  אל מרכיבי המערכת יהי מסוג כבל ש

A  ם.הצנרת תכלול מעברים, תמיכות וחיבורים מכל הסוגים הנדרשייווט והתקנת הח  
ים והמעברים אשר כל הפתחל המערכת ויאטום את הקבלן יהיה אחראי לכל החיווט ש

כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח   ו להיעשות במהלך ההתקנה.ידרש
המעבר אלא במרכיבי   ופסאותהבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים. לא יהיו חיבורים בק

גנות מים  ת חיצונית יותקנו קופסאות מעבר מובכל מקרה של התקנת צנר המערכת בלבד.
 .WEATERPROOFמסוג 

 RS-232ממשק תקשורת  7.55
רת מבנה  דו כיווני להתחברות מערכות בק RS-232פורטים ממשק  5ניתן יהיה לשלב עד 
 ביפרים מדפסות. 

ן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש ועשן  לצורך  נית   . RS-485רישות מערכות גילוי אש 
ולהרחיב     להוסיף נפורמציה  ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה ניתן יהיההעברת אי 

בכל שלב ולשלבה ברשת התקשורת הקיימת. הרשת תאפשר שילוב של עד את המערכת 
 . TOKEN RINGות ברשת תקשורת בארכיטקטורת מערכ  396

פטית,  , כבילה או RS-485רכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון: בין התווך התקשורת 
 כבל טלפון. 

 שפופרת טלפון כבאים נייד  7.56
החירום. הכנסה של תקע שפופרת ידנית לג'ק  תותאם למערכת טלפון    כ ידנית שפופרת טל"

קו שבאופן  האש  לרכזת  אות  אות  ישלח  וישמע  אונליין,  מצב  תציג  וחזותי  צלצול  לי 
במיניהידנ בשפופרת   יתמוך  החירום  מערכת  של  כיווני  הדו  החירום  טלפון  של ית.  מום 
 צמת האות. ידה בעו( שפופרות  יד פעילות אונליין ללא יר 7שבעה ) 

   ם קבועטלפון חירו 7.57
ת שפופרת הטלפון  עריס  קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום. 

כ כזה  מתג  בעלת  התהיה  שפופרת  שכתורם  הפיקוד  טך  ללוח  אות  ישלח  מהעריסה  לפון 
יוונית  מצב אונליין של אותה נקודה. מערכת טלפון החירום הדו כ שבאופן קולי וחזותי יציג  
 ( שפופרות קבועות פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות. 7תתמוך בלפחות שבעה ) 

 
 FM-200וי אש מערכת כיב 08.18.04

 
 כללי 

מערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק  מינה חלק אינטגראלי מערכת הכיבוי ה
רכת גילוי וכיבוי  כני למע. מפרט טכני זה, משלים את המפרט הטNFPA-2001 -בהתאם ל ותתוחזק 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  אש,
 

 הפעלת המערכת 
 ת מהצורות הבאות: הפעלת המערכת תתבצע בכל אח

 ח הפיקוד. ובאמצעות שני גלאים דרך ל - אוטומטית  •

 באמצעות לחצן חשמלי.  -  ידנית  •

 לה מכאנית. באמצעות פעו  -  ידנית  •
עול. בלוח  חשמל, תוכל להמשיך לפ הפסקת    המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של 

 והפעלה. בקרה עצמית, לתקלה  -הבקרה תהייה אינדיקציה לתקינות המערכת 
 גז הכיבוי 

חובה   . FM-200 –גז  כדוגמת   NFPA-2001אושר מ ,CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 
 .  FM-200גז הכיבוי ממנו נקנה להציג אישור למקור 
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 הצנרת
  להרצת המחשב אשר תאושר ע"י המתכנן. בהתאם SCHDULE 40ונת ה מגולוהצנרת תהיה מפלד

  ת  עיגון הצנרת לתקרו  אמו  לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב.הצנרת ונחירי הפיזור, יחושבו ויות
ו בנקודות העיגון,  שיופעליים ת בעומסים הסטטיים והדינאמ ולקירות, יתוכנן ויבוצע תוך התחשבו

מיכלי הכיבוי יהיו   ובצבע עליון אדום.ונת תיצבע בצבע יסוד המגולו הצנרת בעת הפעלת המערכת.
 .ULC, או  S.Bאו  ULמאושרים  

 
 כב המערכת הר

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן: 

 בכמות המפורטת בכתב הכמויות. FM-200מיכלי גז /כלמי •

 מלית. מערכת הפעלה חש •

 ם לפריקה מהירה. שסתו •

 הכיבוי.   ל לצנרתצינור יציאה גמיש בין המיכ  •

 המיכל.   חובק לעיגון •

לכיבוי    8.6%ריכוז של שניות וב  10נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על   •
 . והצפת חלל החדר או לוחות החשמל

 מד לחץ.  •

 לוחות החשמל. או צנרת פלדה או נחושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר  •

 מערכת כיבוי אוטומטית באבקה •

   UL,FMויהיו מאושרים    NFPA 17Aננו ויבנו ע"פ תקן  קה יתוכמכלי האב  •

 12קה כימית יבשה המיועדת לכיבוי של עד ויכיל אב  46lbהמיכל יהיה בקיבולת של עד  •
 מ"ר.

 לחלל המוגן.  ULבר באמצעות צנרת ומתזים מאושרים  תחהמיכל י •

המיכל ת על כבל הנמתח מראש תבצע באמצעות יח' תרמיות המותקנות הפעלת המיכל •
 המוגן. חלל  ל

 יד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו. המיכל יצו •
 

 כריזה  08.18.05
תע הכריזה  כמערכת  או  עצמאית  העיקרי.  -slaveבוד  הבקרה  למערכת  מינידרישות    ללוח  מום 

 כריזה :  
 .25VRMSואט, מגבר אודיו   25הספק  .א
 .Class Bאו  Class A -עגל רמקול יכול להיות כחיווט מ .ב
 שניות להודעה.  30אלי עם יכולת של עד דעות דיגיטאלי אינטגרכרון הורכיב זי .ג
 לתכנות ללא שימוש של ציוד נוסף. רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן   .ד
 יות תכלול צליל גונג להתראה )מובנה(. טומט מערכת ההודעות האו .ה

תכי הכריזה  נוריו מערכת  ואזעקה ל  אוטומטית,  הודעה  תקלת  מערכת,  תקלת  למתח,  מצב    . ת 
 באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר מערכות השמע. הכריזה תהיה מבוקרת  מערכת

 
 בקרת קווים
ומעגל  כל קווי הר יתריעו על קצר  ושפופרת טלפון החירום  וגילוי    פתוחמקולים  במערכת הכריזה 

 . האש באופן קולי וחזותי )נוריות(
 

 ULבתקן  י שמעמגבר
ר.וו  25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @ ( להפעלת מעגלי  לטים  מספר מגברי    הרמקולים.מ.ס. 

כגיבוי שמוחלף    כמערכת כריזה עיקרית, או, אודיו ניתנים להתקנה במארז מערכת גילוי האש, או  
 . ומטיבאופן אוט

 חוונים הבאים: השליטות והממגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויספק את 
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• Normal Audio Level LED 

• Incorrect Audio Level LED 

• Brownout LED 

• Battery Trouble LED 

• Amplifier Trouble LED 

• Audio Amplifier Gain Adjust 
המגבר יהיה בעל בקרה  ציוד מיוחד.    ם אוכל כלים מיוחדי   וון של רמת השמע במגבר לא ידרושיכ

ומוצא כניסות  ועל  מובנים  מגברים    Backupכניסות  ים  כמה  של  במקרה  בא  –)גיבוי(.  חד  כשל 
 ומטית למגבר הפעיל הבא בתור.רים יגרום לעקיפה אוטהמגב

 
 מערכת הודעות אוטומטיות 

אבי או  אזור  הכל  להפעלת  החירום  כריזת  מערכת  עם  יתממשק  כתובתי  אוטומטית  ודעה  זר 
הפעלה   במבנה.  הרמקולים  לכל  מראש  אזעקה  מוקלטת  כל  מראש  של  מוקלטת  להודעה  תגרום 

הילה הרמקולים.  באמצעות  תשמע  )  הודעה  ארבעה  פעמ  4חזור  מיקרופון  (  תכלול  המערכת  ים. 
 יזה משפופרות טלפון החירום. המערכת תאפשר יכולת כר  מובנה לכריזה יזומה.

 טות והמחוונים הבאים : השלי  מערכת הכריזה תכיל את

• All Call LED 

• On-Line LED 

• All Call Switch 

• Local Speaker Volume Control 

• Local (Test) Speaker 
שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול     -מחוונים    \רמקול    מתגי

 במערכת.
 

 מחוונים \טלפון חירום דו כיווני מתגים 
 יכלול:    החירום טלפון 

 .פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירוםסימן חזותי של  •

 ם במערכת. ון חירושליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפ •
 רמקולים :  

  -הספק מ  או עם תחום בחירת  RMSוולט    25  -יופעלו ב  ULיהיו לפי תקן    כל הרמקולים  •
 ואטים. 2.0ל 0.5

נומינאלית • שמע  ובמקומולרמקול    עוצמת  במעברים  תהיה  המותקן  ציבוריים    84dbת 
 מטר.  3במרחק 

 .  Hz - 4000 Hz  400בת תדר תהיה מינימום של תגו •
 

 רשת
יה ין רשטוקול בהפרו בקרה  לוחות  ותקלות ממערכות    Modbusאו    Arcnetיה מבוסס  ת  אזעקות 

ל בלפחות  יוצגו  כדוגמת  ברשת  מרכזי  בקרה  וא.  NCAוח  תקלות  בקרה  אזעקות,  מכל  ותות 
 ת יוצפנו על גבי הרשת.הנקודות האנלוגיו

 ם. ם ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחובריהזנת מתחים לצופרי
פתותקלו קווים  או  המערכת,ת הארקה  בפעולת  ליקוי  יגרום  לא  במערכת,  יכולת    חים  איבוד  או, 

 אזעקה. לדווח על 
 

 אופן פעולת המערכות ברשת
 קת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות הבאות מיידית:ווח על אזעבמצב של די

 מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת.  זמזם •
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שי ברשת, יוצג בתצוגה את כל המידע על  קביל, בלוח הבקרה הראהאש ובמברכזת   •
 ותיאור המקום שלו בעברית. האזעקה, כולל סוג האביזר המזעיק  

יוכנסבלוח הבקרה הראשי   • אירועי    1000המידע להיסטוריית אירועים עד    ברשת 
יה  שניתן  כך  אירוע  אזעקה,  סוג  חתך  עפ"י  קובץ  או  הדפסה  בצורת  להוציא  יה 

 מן. וז

ות בין הרכזות ברשת, כך שאביזר כניסה יפעיל אביזר  תן האפשרות לבצע הפעל תינ •
 מוצא ברכזת אחרת. 

 
 קשורת רשת  ת

הרש רשת  ארכיטקטורת  על  תבוסס  מק  LANת  רשת  לנקודה  )  מנקודה  שיחוברו  רכזות   ,) ומית 
(Peer to Peer .) 

יבוסס  הפרוטוק הרשתModbusאו    Arcnetול  גיל   .  יכולת  בעלת  "נפיתהיה  לא    .לות" וי  בנוסף, 
חלשה ( ברשת    רכזת מרכזית מאסטר, מחשב מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי אחר ) חוליה  תהיה

לגרום   ברשתשעלול  בתקשורת  ש  .לכשל  ירידה  כישלון  או  לכישלון  יגרום  לא  ברשת  רכזת  כל  ל 
ל  הירות שהרכזות יתקשרו ברשת במ  רכזת ברשת אחרת או ניתוק הרשת  בדרגת תקשורת של כל

 )קילו בייט לשנייה(.   312KBS   -לא פחות מ
 

 אמצעי תקשורת ברשת  
ל מסוגלת  תהיה  הרשת   : אכללי  נחושת  חווט  באמצעות  הרשתתקשר  אופטי.  סיב  תתמוך    ו  גם 

עי המפריד את הרכזות  תכלול אמצ  WIREבשימוש של שניהם חוט וסיב באותו רשת. רשת חווט  
מ אספקת  אובדן  של  סביר  הלא  לרכזבמקרה  הרכזתח  מעקף  ע"י  ברשת  כך  ת  פעילה,  הלא  ת 

 שתקשורת הרשת תמשיך בפעילות נורמאלית.
 

 מגבר רשת :
מטר. כאופציה, מגבר יהיה    1000  -מוצלב( בלת מרחק של הכבל )בר רשת יהיה בעל יכולת הגדמג

להגדיל את מרחק הכבל האופט בניתן  יהיה להשתמש במגבר    DB  8י  יחדיו.   WIREניתן    ואופטי 
 לא אמצעי להגברת אותות הם לא תחליפים מתאימים. עלות הגבלות מרחק, ולערכות במ

 ת: מאפייני סיב אופטי לרש

• Size =50 micrometers / 125 micrometers 

• Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 

• Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 

• network nodes 

• Connector type=ST 
 

 ת כריזה חרום עמד
 אנטי ונדל.  מוגנת להפעלה כללית בתוך תיבת נעולהיזת החרום כוללת מיקרופון לחצן צד  עמדת כר

 : כבלים וחווט

 כבל רמקולים  •
מ"מ  0.8ית בקוטר של דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליט בל תרמופלסטי, כ

 זור.        לפחות לכל א

 כבל מיקרופון     •
(. בידוד  CAT 7כל אחד)   22AWGך של גיד בחת 8ורכב  מכבל יהיה מ כבל מיקרופון

סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב  ונים, המוליכים פי.וי.סי. בצבעים ש
גנה חיצוני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקנות חיצוניות  ליכים, ומעטה ההמו

 ת. ופנימיו
 מתאים. חוט ללא שרוול חיבור חיבור  כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה
במספרים  ברי קיימא   צותיוק 2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב

 זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן.  ם, המספור יהיההמוליכי המושחלים על 
              



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    137  

   .מוסיקהמערכות  08.19
ריזה  ה ותשולב עם מערכת הכחד במידמערכת המוסיקה תהיה אירופאית על כל מרכביה ובדגם א

 כל המרכיבים הן של הכריזה והן של המוסיקה תיהיה מתוצרת אחידה. 
 ח. בכל השט רות המערכת ודרישות תפעוליותמט .א

בשטחים   שידור הודעות שוטפות  ולית היא מטרת המערכת הק .1
 הציבוריים. 

יקה ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות  וס ההודעות והמ .2
 הקול.  רמי

 שעות ביממה .  24רצופה של   המערכת מיועדת לפעולה  .3
מקומות ברחבי   במספרשידור ההודעות יעשה באמצעות מיקרופון  .4

 המבנה 
  3-2צליל גונג אלקטרוני בעל  עה ישמע ברמקולים לפני שידור ההוד .5

 ה על מתג ההפעלה.צלילים, וישודר אוטומטית עם הלחיצ
רום על פני מוסיקת  כריזת חהמערכת תאפשר עדיפות לקבלת הודעות ו .6

 קע. הר
 כגיבוי   VDC 24וכן ממתח ישר    VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת   .7
לה  ית, ללא צורך בפעועברה ממתח הרשת למתח ישר תעשה אוטומטהה   

 ידנית כלשהי. 
 אשר    -Maintenance freeול מצברי חירום ללא טפולהמערכת תכל  .8

ללא רשת   רצופות דקות שידור 30במשך -פשרו הפעלת המערכתיא
אשר יטעין את המצברים ברשת החשמל, בטעינת     מטען, החשמל, וכן 

 , לפי הצורך.טפטוף וטעינה מהירה
 במתח של   Constant Voltageעלו בשיטת המגברים ורשת הקווים יפ .9

100V  70.7ו אV.  
 . 19י ברוחב "הציוד יותקן במסד סטנדרט  .10

 
 ערבל קול   .ב

רון ציוד  נץ' ומותאם להתקנה באאי  19י ערבל הקול יהיה בגודל סטנדרט .1
 . 24/7ומיועד לעבודה מאומצת של  

יקרופונים ומספר מקורות שמע להשמעה  ערבל הקול יאפשר חיבור מספר מ .2
 ול ווסתי טונים גבוהים ונמוכים ווסת עוצמה כללי  מערכת הכריזה ויכל ב

 : קולנתוני ערבל ה .3
 

a. Mic./Line input 4 x 
b. Input 1 (push-to-talk contact with priority) 

c. 5‑ pin Euro style, balanced,phantom 

d. Input 2 3‑pin Euro style, balanced, phantom 
e. Input 3 and 4 TRS Jack (1/4, 6.3mm) balanced 
f. Sensitivity 1 mV (mic.); 300 mV (line ) 
g. Impedance >1 kohm (mic.); >5 kohm (line) 
h. Dynamic range 93 dB 
i. S/N (flat at max volume) >63 dB (mic.); >70 dB (line) 
j. S/N (flat at min volume/muted) >75 dB 
k. CMRR (mic.) >40 dB (50 Hz to 20 kHz ) 
l. Headroom >25 dB 
m. Speech filter -3 dB @ 315 Hz, high-pass, 6 dB/oct 
n. Phantom power supply 16 V via 1.2 kohm (mic). 
o. Music input  
p. Connector Cinch, stereo converted to mono 
q. Sensitivity 200 mV 
r. Impedance 22 kohm 
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s. S/N (flat at max volume) >75 d>25 dB 
 מאושראו שווה ערך   Bosch –הערבל מהתוצרת המקצועית  .4

 
 מגבר קול   .ג

אם להתקנה בארון ציוד  אינץ' ומות  19מגבר הקול יהיה בגודל סטנדרטי  .1
 . 24/7ומיועד לעבודה מאומצת של  

    LINEלט וו  100גבר יהיה במתח מוצא המ .2
 :נתונים טכניים של מגבר הקול .3

a. Output power (RMS/maximum) 240 / 360 W 
b. Power reduction on backup 
c. Power -1 dB 

d. Frequency response 50 Hz to 20 kHz (+1 / ‑3 dB at ‑10 dBref. rated 
output) 

e. Distortion <1% at rated output power, 1 kHz 
f. S/N (flat at max volume) >90 dB 
g. Line inputs 2 x 
h. Connector 3-pin XLR, balanced 
i. Sensitivity 1 V 
j. Impedance 20 kohm 
k. CMRR >25 dB (50 Hz to 20 kHz ) 
l. Gain 40 dB 
m. 100 V input   
n. Connector Screw, unbalanced 
o. Sensitivity 100 V 
p. Impedance 330 kohm 
q. Line loop-through output 2 x 
r. Connector 3-pin XLR 
s. Nominal level 1 V 
t. Impedance Direct connection to line input 
u. Loudspeaker outputs 3 x 
v. Connector Screw, floating 
w. Direct output 100 V, 70 V, 8 ohm 
x. Priority only (from input 1) 100 V or 70 V internally selectable 
y. Music (non-priority) only 100 V or 70 V internally selectable 

 או שווה ערך מאושר  Bosch -הערבל מהתוצרת המקצועית  .4
 

 מקול תקרה:ר .ד
ועד להתקנה שקועה בתקרה  ום תדירות רחב ומי רמקול התקרה יהיה מסוג תח .1

 . 24/7ולעבודה מאומצת של 
 עשוי מתכת ולא יתקבל רמקול עשוי פלסטיק או חומר אחר  הרמקול יהיה  .2
 רמקול נתוני ה .3

i. Maximum power 9 W 
ii. Rated power 6 / 3 / 1.5 W 

iii. Sound pressure level 
iv. at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m  )94 dB / 86 dB (SPL) 
v. Sound pressure level 

vi. at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m  )106 dB / 98 dB (SPL( 
vii. Effective frequency range -10 dB0 

viii. 80 Hz to 18 kHz 
ix. Opening angle   
x. at 1 kHz/4 kHz (-6 dB )175 / ° 55°  
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xi. Rated voltage 100 V 
xii. Rated impedance 1667 ohm 

xiii. Connection Flying leads 
xiv. Mechanical 
xv. Diameter 199 mm (7.8 in) Maximum depth 70.5 mm (2.8 in( 

xvi. Mounting cut-out 165 + 5 mm (6.5 + 0.20 in(Speaker diameter 152.4 mm 
(6 in( 

 ערך מאושר או שווה  Bosch -ועית רת המקצמהתוצהרמקול   .4
 

 רמקול קיר: .ה
להתקנה ולעבודה מאומצת  רמקול הקיר יהיה מסוג תחום תדירות רחב ומיועד  .1

 . 24/7של 
 הקיר יכלול בסיס עגינה אחורי ממתכת להתקנה ע"ג ול יהיה עשוי עץ ו הרמק .2
 של הרמקול נתונים טכניים  .3

A. Electrical * 
B. Maximum power 9 W 
C. Rated power 6 / 3 / 1.5 W 
D. Sound pressure level 
E. at 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m ) 
F. 99 dB / 91 dB (SPL) 
G. Sound pressure level 
H. at 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m ) 
I. 100 dB / 92 dB (SPL) 

J. 2  | LB1‑UW06‑Fx Cabinet LoudspeakersEffective frequency range (-10 
K. dB) 
L. 180 Hz to 20 kHz 
M. Opening angle 1 kHz / 4 kHz (-6 dB ) 
N.  horizontal 165° / 95° 
O.  vertical 158° / 73° 
P. Rated input voltage 100 V 
Q. Rated impedance 1667 ohm 
R. Connector 4-pole push-in terminal block 
S.  *Technical performance data acc. to IEC 60268-5 
T. Mechanical 
U. Dimensions (H x W x D) 240 x 151 x 139 mm 
V. (9.4 x 5.9 x 5.5 in ) 
W. Weight 1.5 kg (3.3 lb) 
X. Color Black (D) or white (L) 
Y.  cabinet / cloth (D) Matches RAL 9004 / RAL 9004 
Z.  cabinet / cloth (L) Matches RAL 9010 / RAL 7044 

AA. Environmental 
BB. Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to 
CC. +131 ºF ) 
DD. Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to 
EE. +158 ºF ) 
FF. Relative humidity <95% 
GG. Ordering information 

HH. LB1‑UW06‑FD Unidirectional Cabinet Loudspeak 
 וה ערך מאושראו שו Bosch -ת המקצועית הרמקול מהתוצר .4
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 רמקול שופר: .ו
לכול  פר יהיה ומיועד להתקנה מחוץ למבנה ויהיה מוגן ומותאם  רמקול השו .1

 ג אוויר  מז
 . 24/7מצת של ולעבודה מאו .2
 נה ע"ג הקיר הרמקול יהיה עשוי עץ ויכלול בסיס עגינה אחורי ממתכת להתק .3
 נתונים טכניים של הרמקול  .4

A. Maximum power 15 W 
B. Rated power (PHC) 10 W 
C. Power tapping 10 / 5 / 2.5 / 1.25 W 
D. Sound pressure level 
E. at 10 W / 1 W (1 kHz, 1 m) 
F. 112   /021 dB (SPL) 
G. Effective frequency range  (-  
H.  10 dB) 
I. 280 Hz to 5800 Hz 
J. Opening angle 

K. at 1 kHz / 4 kHz (‑6 dB ) 
L. Horizontal 120° / 35° 
M.  Vertical 125° / 35° 
N. Rated input voltage 100 V 
O. Rated impedance 1000 ohm 
P. Connector Screw terminal block 
Q.  *Technical performance data acc. to IEC 60268-5 
R. Mechanical 
S. Dimensions (W x D) (213 x 186) x 310 mm 
T. (8.39 x 7.32) x 12.2 in) 
U. Weight 3.6 kg (7.93 lb ) 
V. Color Light grey (RAL 7035 ) 
W. Material (horn / rear cover) Aluminum / ABS 
X. Cable diameter 6 mm to 12 mm (0.24 in to 0.47 in) 
Y. Environmental 
Z. Operating temperature -25 ºC to +55 ºC (-13 ºF to +131 ºF ) 

AA. Storage temperature -40 ºC to +70 ºC (-40 ºF to +158 ºF) 
BB. Relative humidity <95% 

 
 או שווה ערך מאושר Bosch -הרמקול מהתוצרת המקצועית  .5

 
 רופון שולחני: מיק .ז

 24/7ודה מאומצת של ועד לעב מיקרופון שולחני יהיה בעל בסיס כבד ומי .1
 : תוני המיקרופוןנ .2

A. Phantom power supply   
B. Voltage range 12 to 48 V 
C. Current consumption <8 mA 
D. Performance   
E. Sensitivity 0.7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa) 
F. Maximum input sound level 110 dB SPL 
G. Distortion <0.6% (maximum input ) 
H. Input noise level (equiv.) 28 dB SPLA (S/N 66 dBA ref. 1 Pa ) 
I. Frequency response 100 Hz to 16 kHz 
J. Output impedance 200 ohm 
K. Mechanical 
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L. Base dimensions (H x W x D) 40 x 100 x 235 mm 
M. (1.57 x 3.97 x 9.25 in ) 
N. Weight Approx. 1 kg (2.2 lb) 
O. Color Charcoal with silver 
P. Stem length with mic. 390 mm (15.35 in ) 
Q. Cable length 2 m (6.56 ft) 

 
 ווה ערך מאושר או ש  Bosch -המיקרופון מהתוצרת המקצועית   .3
מתכת ויחוברו על המגבר לכריזת   בקופסתמיקרופונים בכניסות חירום יותקנו  .4

 חירום 
 

 מסד כריזה  .ח
 רכזי. , יותקן כאמור כל הציוד המ19אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "במסד המרכזי   .1
 מ"מ לפחות.  2ילי אלומיניום או ברזל בעובי של סגרת המסד תבנה מפרופמ .2
גברה  ובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגובה המסד יהיה בהתאם לג  .3

כרזרבה   25%( ועוד תוספת הספק של 1 3/4אוורור בגובה )"  יותקנו  שלבי
 ת. עתידי

סירם בשעת  שרות להדפנות המסד יהיו עשויים אלומיניום או פח, ותהיה אפ .4
 חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.   הצורך,  כל

י על בסיס  ע סופיצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבכל חלקי המתכת  .5
 וקסי  בהתזה נוזלית או באבקה.אפ

 נעול המאפשר נעילת המסד. בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומ  .6
קבע בהתאם  הזזתו, סוג הגלגלים ייאפשרו  בתחתית המסד יותקנו גלגלים ש .7

 לפחות.  25%לעומס  ויכלול רזרבה של  
  אספקתם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון , ע DC/ACהמסד יכלול פנל   .8

יכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם  המתחים,  נת
 ות  המיתוג והבקרה.ישר למערכ 

 מגברים. 10-בורר לשנאי קו, וסת עוצמה ,, 3ול "הכולל רמק   19המסד יכלול מוניטור " .9
 
 כבלים וחווט  .ט

שזור, עם מוליכי נחושת   כבל תרמופלסטי, דו גידי - כבל רמקולים .1
                      לפחות לכל איזור. מ"מ  0.8קוטר של טית באלקטרולי

(.  CAT 7כל אחד)   22AWGגיד בחתך של  8כב  מכבל כבל מיקרופון יהיה מור .2
שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת  . בצבעים ים פי.וי.סיהמוליכ בידוד

נות  ני מפי.וי.סי. אפור המתאים  להתקסביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצו 
 . חיצוניות ופנימיות

ט ללא  כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חו .3
 שרוול חיבור מתאים. 

קצותיו   2 -ספר בהמרכזי ימו ות במסדכל מוליך במערכת הכריזה לרב .4
  במספרים  ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה

 שיאושר בתוכניות הקבלן. 
 

 KNXה מערכת בקר 08.20
 : יכלל  1.1

סיסיים עליהם נפרט  שתתוקן בפרויקט זה, תמלא אחר מספר עקרונות ב התאורה  מערכת בקרת
 בהמשך.

רויקט ולאפשר מעבר מידע דו  פהתאורה ב על מערכות    א לשלוטמטרתה העיקרית של המערכת הי
צריכה להיות   ת התאורהחינה עקרונית, מערכת בקר. מבות התאורהבמערכ כיווני על כל הנעשה 

בין אחת   אביזרים ויחידות קצה מודולריות המעבירות מידענויה ממגוון נרחב של מערכת הב
שליטה  ת כל המערכות למערכת  לחבר א באמצעות פרוטוקול תקשורת פתוח שיאפשר יהילשנ

ערכת מעמדה משותפת תוך  בכל רכיבי המ  ואיסוף מידע משותפת שתאפשר ללקוח לראות ולשלוט 
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ה של  תאפשר הפעל בקרה רכת הברשת בקרה משותפת. מעשילוב כל הפתרונות הטכנולוגיים 
יה  מבנה יה של נקודות שונות, החיבור בין הנקודות ללוחות החשמל ב ממספר רבאובייקטים 

פשר בקרה לא  ניתן יהיה להרחיב את המערכת כך שתא גידית בלבד.-דו ת באמצעות רשת תקשור
 ת שונות. וקבלת חיוויים ממערכוק על מערכות התאורה, אלא גם על מערכות הצללה )תריסים( ר
 
 ות הבאות:תעמוד בדרישמערכת בקרת התאורה   .2
נן עומדות  יתקבלו מערכות אשר אי. לא ISO/IEC 14543 ,EN50900עמידה בתקן       .2.1 

ערכות המיוצרות ע"י יצרן  ורה בלבד, מבקריטריון זה כגון מערכות ייעודיות לבקרת תא 
 בודד וכד'. 

לא ברגים.  דין ל-ויותקנו על פס  ימודולאר-גודל סטנדרטי ערכת בלוח החשמל יהיו ברכיבי המ      .2.2
הרכיבים על המגעים, החוטים ו  ה פיזיתכל היחידות יותקנו בקופסא סגורה שתאפשר הגנ

 האלקטרוניים הפנימיים. 
תקנו  ם, מקומיים, בעלי מגוון נרחב של סוגי נקודות בקרה, שיובקרים קטני -עבודה מבוזרת     .2.3

המידע הדרוש למרכז   נה ויבצעו את הדרישות המקומיות, ויעבירו אתבמקומות שונים במב
 ת תקשורת.צעות רשהבקרה, ויקבלו "הוראות עבודה" באמ

ולת קבלת  ויכת המבנה בקרמערכות בקרת התאורה לבין מערכת בין  -חויבות לשילוב מ     .2.4
 חיוויים ממערכות נוספות. 

 
 :KNXריות של מערכת המטרות העיק     .3

 מערכת הבקרה הן כדלהלן: המטרות העיקריות שעבורן תותקן ותופעל     .3.1
שטחים הפרטיים  שיותקנו ב התאורה  על כל מערכות ה מלאה שליטה ובקר -בקרת תאורה 3.1.1

 והציבוריים במבנה. 
האפשריים  בצורה כזאת שתוכל לנצל את כל הגורמים  ההפרוגראמבניית  -ון באנרגיהחיסכ 3.1.2

  אור,טמפ' חוץ, אוויר צח ועוד(ון באנרגיה וניצול משאבים טבעיים )כגון: שעות למטרת חיסכ
 ה החכם". ן "המבנבעיד ,כפי שנדרש בימינו

רה:  המערכת. )הע מתן אפשרות לשליטה ממוקד משותף על כל פעילות -מרכזית שליטה 3.1.3
את משטרי  ול דעת שונה ולשנות המערכת תעבוד בצורה אוטומטית, אך תאפשר להפעיל שיק

 העבודה לפי הרשאה לכך(. 
 
 ת העבודה תכול     .4

נים ומערכות  צלו לונות, סקיילייט,סים/ ויהקבלן יספק ויתקין מערכת בקרת תאורה,תרי 4.1
 . KNXחיסכון באנרגיה בפרוטוקול  

 אפשר:המערכת ת 

  DALI    ,0-10V  ,ON\OFFתאורה: בפרוטוקול שליטה ב ▪

 230VACבמתח   תריסיםו  לונותוישליטה על  ▪

 ON/OFFשליטה במזגנים   ▪

מערכת  לפקודת  מחשב בהתאם ל אפשרות הפעלה לפי תרחישים בחדריכול טבלתהפעלה מ ▪
 בקרה. ה

 .  KNXמחשב ו/או מפנל שליטה הפעלה מרחוק, מ ▪
 במבנה תכלול: KNXמערכת  4.2

 רת. התקשו הפעלה הכוללים מיקרופרוססור ומחוברים לרשת פנלי מפסקי פיקוד או ▪

 . אינטגרליםמסרים ומ יחידות מיתוג המחוברות לרשת התקשורת וכוללות מיקרופרוססור ▪

 כבלי תקשורת. ▪

 ' ם וכדוכגון ספקי כוח, מחברי פעולתה חלקי מערכת החיוניים ל ▪

 KNX- ל   MMIה להפעלתו כעמדתכנה הדרוש וחומרה והת -עמדת בקרה הכוללת מחשב ▪
 בפרויקט. 
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 . דרישות ממערכת הבקרה 2
 שות פונקציונאליות: דרי 2.1

 מאור:
ותאורת   , הפרטייםהציבוריים שטחיםגלי התאורה בשליטה ישירה ונפרדת על כל אחד ממע  א. 

 .ON/OFF-ב החוץ  
 . נפרדת על כל מעגלי עמעום תאורהשליטה ישירה ו    ב.
 ת על כפתור הפעלה תקבל כל אחת מקבוצות בלחיצה אח  -בי תאורה הפעלת מצ  ג. 
 .ת תאורה רצויה בנפרד, כך שכל התאורה באזור מסוים תשתנה בו זמניתהתאורה רמ      
 ם ובעונה מלחצן אחד, לשות בעת שליטה על מס' קבוצות תאורה שונ -הפעלות ראשיות   ד. 
 .ביצוע כיבוי, הדלקה או עמעום      
 '  ד -מחשב, ביצוע כל הפעולות הנזכרות בסעיפים אי ות הפעלה באמצע .  אפשרות לה
 .באמצעות מחשב     
 

 :תריסים ווילונות
 והפרטיים הציבוריים   שטחיםב ריסיםעגלי התעל כל אחד ממ  קבוצתיתא. שליטה 
   והפרטייםהציבוריים  שטחיםב םריסיכל אחד ממעגלי התעל  ניתפרטג. שליטה  

 כפתור הפעלה תקבל כל אחת מקבוצות  בלחיצה אחת על - ריסיםד. הפעלת מצבי ת
 תיחה/סגירה או הגעה לגובה מסוים.פקודת פ תריסיםה    
 '  ד -ב, ביצוע כל הפעולות הנזכרות בסעיפים אי .  אפשרות להפעלה באמצעות מחשה
 .חשבמצעות מבא    
 

 ת ותכנות רשת התקשרו 2.2
 יצרנים שונים,     100ת  שימוש של לפחוא. רשת התקשורת בין היחידות תהיה סטנדרטית וב

 תקשר ביניהם ללא תלות ביצרן באמצעות פרוטוקול   כך שהרכיבים במערכת יוכלו ל    
 אפרת תכנות נים והמ ות היחידות יבוצע באמצעות תוכנה אחת המשותפת לכל היצרתכנ. משותף    
 המערכת. צרי מו כל    

 המפסקים והמפעילים תהיה היחידות כולל ב. כדי לשמור על אמינות מרבית, כל אחת מן  
 ה חומרה ותקשורת כך שלא תהיה תלויה במחשב או ביחידה עצמאית ותכלול מרכיבי תוכנ    
 כלשהי לשם פעולתה התקינה. מרכזית     

 רשת ללא צורך בגישה  דה בברשת התקשורת לכל נקונקודה  ג. תכנות היחידות יבוצע מכל
 .פיזית ליחידה המתוכנתת    
 בלן ממלא  על מודולים מוכנים בדוקים ומאושרים ע"י היצרן כאשר הק התכנה תתבסס .ד
 פרמטרים בלבד.     
 .כנות וכן דיסקט המכיל את קבצי התכנה. הקבלן יספק תיעוד מלא של כל התוה
 

 י כלל -חומרה 2.3
 המאפשר שמירת התכנה ללא  EEPROMוססור וזיכרון מסוג פרהיחידות יכילו מיקרו א. כל
 .ת חשמל או בסוללת גיבויתלות באספק    

 רכת לא תשפיע על שאר היחידות והן ימשיכו לתפקדב. כל תקלה באחת מהיחידות במע
 .כשורה    

 הסטנדרטיות סות ת והכני" ותכלול את מגוון היציאו תאוניברסאלירכת הבקרה תהיה "ה. מע
 : באות ה    
 אמפר או באמצעות  16 -ו  10, 6בזרמים  לבקרת תאורה באופן ישיר ON/OFFיציאות   -     
 וולט.   24וולט או   220הפעלת מגען         
 וולט.  20-0וולט ו  10-0יציאות אנלוגיות לבקרת דימרים במתח סטנדרטי  -    
 ם, שערים וכדו'..ם חשמליים, תריסימסכימנועי  לבקרת UP, DOWN, STOPיציאות  -    
 וולט  0...10  -יציאות אנלוגיות    -    

 מיליאמפר  4...20 -                              
 וולט    220  -יגיטליות כניסות ד  -    

 .ומגע יבשוולט   24 -                              

 . K50..0פוטנציומטר  -כניסות אנלוגיות    -    
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 וולט 0...10 -                              
 אמפר מילי 4...20 -                              

 ודולרי ויותקנו על פס דין ללא ו. רכיבי המערכת בלוח החשמל יהיו בגודל סטנדרטי מ
 ברגים.    

 ם סגורה שתאפשר הגנה פיזית על המגעים, החוטי  נות בקופסאז. כל היחידות יהיו נתו 
 הפנימיים מפני קיצור, התחשמלות, גופים זרים ולכלוך. הרכיבים האלקטרוניים ו   

 שנייה  .50שפע מקפיצות מתח ההזנה ומהפסקות מתח לפרק זמן של עד ח. המערכת לא תו
י הקצה המותקנים  אביזרזהה ל . על ספק הציוד הבקרה להיות בעל קו מוצרים מלא בעיצוב ט

 במבנה. 
 

 ם מפסקים וממתגי 2.4
 מ"מ      55טח יהיו בגודל סטנדרטי ויתאימו להרכבה בקופסאות  סקי הבקרה שיורכבו בשא. מפ
 לפי התקן הישראלי. ופסא מלבנית או ק     

ילוט המפרט בצורה ברורה ובעברית את פעולות האביזר, אופן השילוט  ב. מפסקי הבקרה יכילו ש
.  שהוו/או חיבור חיצוני כלחריטה  כפי שיוצרו ע"י יצרן ולא ע"י הדבקה מובנה באביזריהיה 

 .י המשתמשהשילוט יהיה ניתן לשינוי/החלפה בצורה פשוטה ע"
 .םקי הבקרה יכללו נוריות אשר ישמשו לשם מתן חיוויים שוניג. מפס

 .ב הלחצנים במפסקה במצאופן כיבוי/הדלקת הנוריות ייקבע בתוכנה ללא כל תלות ישיר    
 צורה פשוטה וללא צורך  קומי של מצבי תאורה בתכנות מ ד. מפסקי התאורה יאפשרו ביצוע 

 .במחשב    
 : ד באופנים הבאיםהבקרה יוכל לעבו ה. כל אחד ממפסקי

 . ON/OFFמפסק  -    
 .מפסק עמעם -    
 . " להפעלת מנועי תריסים מסך הקרנה וכדו'.0מפסק מחליף + "  -    
 לחצן רגעי.  -    
 ף מפסק מחלי -    
 )חדר מדרגות(  ל טיימרלחצן הכול -    
 יהיה     ששינוי בתפקוד לא רת אופן הפעולה הרצוי תבוצע באמצעות תוכנה בלבד כך בחי   
 .כרוך בכל שינוי פיזי בשטח    

 קודה מנפעולות   8 -פעולות, ובמידה וידרשו יותר מ 8ה יתאים לביצוע עד ו. כל מפסק בקר
 רה מודולרית ליחידה יהם בצואחת יעשה שימוש במספר מפסקים אשר יחוברו בינ    
 .הומוגנית אחת בעלת מסגרת סטנדרטית משותפת    

 .קבוצות הדלקה 4לכל היותר    בקר הפעלה יפעיל ז. כל
 

 כבלי רשת התקשורת  2.5
 קשורת     גידי כאשר זוג אחד ישמש לת  4רשת התקשורת תתבסס על כבל תקשורת  .א  

 .והשני לגיבוי      
 לט.וו  4000דוד של לפחות בעל בי  ב. כבל התקשורת יהיה  
 שלא יעלה על מטר בין   " במרחקEIBברור "  כבל התקשורת יהיה בצבע ירוק ועליו סימון  ג.  

 . EIBA -ת כבל בעל אישור תקן מיו סימון לסימון, על הכבל לה      
 שלא יגרם לה נזק כתוצאה ממקצר בין גידי התקשורת   לרשת התקשורת תהיה הגנה כך  ד.  
 זי וולט לפחות בין הגידים, כך שלא יגרם כל נזק פי   300גנה מפני מתח של עד וכן ה     
 כמו כן על  . השונות ועם סיום התופעה תחזור המערכת לתפקד בצורה מלאהליחידות      
 ר תפקוד רק באזור אחד של מערכת  הרשת להיות בנויה כך שבעת תקלה כנ"ל יגרם חוס     
 .דו בצורה מלאהים יתפקואילו שאר האזור      

 
 דרכה ותיעוד. ה3

 .ורטי ותרגול מעשימערכת כולל הסבר תא הקבלן יספק ללקוח הדרכה מלאה בתפעול ה
 את פרטי היחידות המותקנות במערכת, הוראות  ט הקבלן יספק ללקוח תיעוד מסודר, המפר

 .'רלוונטים וכו כנה, תוהפעלה, שרטוטים
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 מפרט למחשב הבקרה הראשי
 : KNXיתור של מערכת יצוע חיבור ושליטה ונקבלן בבאחריות ה

 הקבלן מצהיר בזאת כי: 

שר הוא מציע כוללת במחירה חיבור מלא  א HMI  -מערכת המחשב ותוכנת ה  -
 . KNXלמערכת 

יבור בין  את כל הנדרש לרבות ידע, ניסיון, כ"א וציוד על מנת לבצע את הח יש לו -
 . KNXהמחשב למערכת 

פק את החומרה  ולס KNXו התקשורת של  ירות לקבאחריותו המלאה להתחבר יש -
 . KNX -ממשק דו כיווני בין המחשב לוהתוכנה הנדרשות לשם ביצוע 

ביצוע הפעלה מלאה של  המערכת אשר הוא מספק כוללת תוכנה וחומרה ומסכים ל -
פעולות האפשרויות )בהתאם לציוד  על פי לוחות זמנים כולל כל ה KNX-מערכת ה

ין מצב יום למצב לילה  והדלקת מאור, מעבר ב  כיבוי  תאשר יותקן( לרבו KNX-ה
וחות הזמנים. התקשורת  ל ן לספק את החומרה האוגרת אתוכד'. באחריות הקבל

הדרושות לממשק   ות הפעלה/הפסקהבהקשר הזה תכלול פקוד  KNXלמערכת 
, מסכים וטבלאות  אפליקטיביתלל תוכנה המבקרת על המאור, כו  KNXלמערכת 

תונים האפשריים ממערכת  פעלה ותצוגה של כל הנבזה לה וכל היוצא ות גרפי
KNX  .שתתוקן באתר 

מנת לבצע את החיבור בין המערכות היינו  ל כל הנדרש לו מגורם חיצוני ע  -
רשימת כתובות התקשורת מודפסות על גבי נייר ותכניות   הפעלה,  תפרוגראמ
 חשמל. 

לרבות  ם לעיל ת המחיר אשר הוא מגיש כוללת את ביצוע כל האמור בסעיפיהצע -
ש בכתב  גם אם הם או חלקים מהם לא מופיעים במפור החומרה והתוכנה

 הכמויות. 
 החשמל למפרט מערכת 

 יש לוודא כי קבלן החשמל יספק:
 KNXבקרה ותו יצרן אשר סיפק את מערכת מתוצרת א EIBציוד  (1

ות יעבדו על אותה רשת תקשורת וכל העבודות  הוא מתחייב כי שתי המערכ  (2
 תו. המערכות כלולות בהצע בור ביןהכרוכות בחי
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 יחודות ט עב - 09 פרק
 
 םינפווץ ח חי ט-ליותכל ישותרד 10.09

 
להכין  לא יותר  .ערמוקיר", "כרמית" או ש"תצרת "במפעל מתו  ןכ הטיח יהיה מו 09.01.1

 . העורף  פיקוד ורשיא לע ב מוגן יהיה  טיח למרחב  .בת באתרותער
 

פח  י מגן פינה מ"עי פינה  בלו חיזוקואנכיות, יקקיות ופטויחות, אכל הפינות המ 09.01.2
"ע,  ש ו" א PROTECTORרת " תוצ UV  -ב ידעמן בל P.V.C-מ  נההג ינתלוון + פמגו

 . ובה הפינהגלכל אורך ו
 

צועת  חת רהנ   יע" ה, תבוצע חבישיופקי ואנכ אובניה,  ןמנטי בטור בין אליבובח 09.01.3
קרילי,  עם ערב א בטיט צמנטי ספוגהא ס"מ, כשהי 15מזערי של   וחבפיברגלס בר

וג  לדא  יש  .חוץ  חיט ם ופני חה לטיהכנ לב בשצע ה תבוביש הח .ורורך תפר החיבאל
 . ם לפחותית" במשך יומיבושחתרת ה" לאשפ

 
בסרגל  ק בדיתתם וונציב   םתוריוומישלוטין חישרים לוים היו חד יפים ים וגלקנטי 09.01.4

 .פניהמכל צד של ה
 

 X.P.M שה בעזרת רשת יותר ייע"מ או מ 10ים שרוחבם חריצ  עלוי טיח יסכ 09.01.5
 . לליט הכט במפררופמכיץ החר  ידי צימשנ ת וברת עמגולוונ

 
ובאופן    פוליםהשי מעל ו אופקייהיה בקשיפולי הריצוף   םגמר טיח במפגש ע 09.01.6

 . ם מפני הטיחאורככל לוה  ובלטו במידה ש יהשיפולים ש
 

ות  תכנן והדוגמא מהדרישת  שונים לפי סוגי הטיח האות לגמל הכנת דוהמחיר כול 09.01.7
 . 'מ 2X2  חותלפ של ות ינה במידתהי

 
ול  כל  -ם רטובים ירות חדריק תונה( תבוצע על חתט  )התזת צמנ רבצהשכבת ה 09.01.8

 . וייפ במחיר הח
 

 חדיםה מיומדיד יאופנ 20.09
 : רט להלןגם את כל המפוה כוללים דיחימחירי ה 
 . יםליפוג םבחשפיטיח  .א
 . פועל ובשי עוג במ  םוישי .ב
ה  וגוב ל אורך  ות,לככיאנהו  פקיותהאו פינות כמפורט לעיל בכל הפינות   וקזיח ג.

מקום   לובכ,גליפים,לחשפי פתחים בות מסביב יח חוץ,לרובט  פנים הפינה,בטיח
 רש.שיד

 . גולוונת כמפורט לעילמ  X.P.Mעות פיברגלס ורשת צור .ד
 שונים וכיו"ב(  םאביזרי, י חלונותנ במל ים,יטרי ם סנ כלים )ם שוניטיח ליד אלמנטי .ה
 . וחהמת רשת  ברצועת  שונותה ותכרעיה במ טלצכיסוי חריצי אינס .ו
 פנים.   אלמנטי בטון כהכנה לטיחכבת הרבצה על גבי יש .ז
  דדת בנפרדמננה נואי  ועהצ בי תות מחייבים אאו התכני ו/  ר המפרטשעבודה אל כ .ח

 . יותתב הכמובסעיפי כ
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 י צוף וחיפועבודות רי - 10ק פר
 
 כללי  10.10

 
רת  יח ות ולפי במויהכ בש בכתדרלנ םהתאה ביהי  ייםו יפח/חים ארי/ותהמרצפ סוג  10.01.1

 . חהמפק
מבחינת   רשיםדקנים הנהת  קה ובכליעת החל מנל 2279ים יעמדו בת"י יצופרכל ה 
  וחים יהיהארי .כו'וריות ו ידות למישהמ , סטיה מת בשחיקהמידועת,  וזק, ספיגוח

 . תו התקןמסומנים ב
ר  ם ואישושוניי היפו חהו  צוףהרי כתב של כל יצרן מסוגיב ורש לספק אי ןבל הק על 
ל סוג  ש בטכניון המוכיח עמידותוהתחנה לחקר הבניה  ואן התקנים וכמ

 .יםנדרש התקנים הבכל   הספציפי  צוף/חיפויהרי
  
  צורשל הי אחידהסדרה ל קפיד ע לה  יש .זההתהיה   חיםארי/מרצפות ת כל הידמ 10.01.2
דרות  ס בברעל ין א ם,י ל למה או בחללים גדוש ומהבק  לכל אזור (יצורך י תארי)

מיין  ל יש  .אריחים/לכל המרצפותגוון אחיד  על  פידק היש ל .יחרא תואושונות ל
גודל,  ימה בשל מתא האינ מרצפת שכל  וף ולסלקהריצ  י ביצועות לפנמרצפאת ה

   .פגם  או וון ג
 

   .חיות המפקחפי הנ ו להתכניות אלפי   -יחים  נחת האר צורת ה 10.01.3
 

   .הריצוף ה לפנייצטלס נאיל וחשמ  יש לבטן צנרת 10.01.4
 

ף,  ותיים הריצפלסים, יסמ ונים ובמקום בו יש הפרשין סוגי ריצוף שב רבבמע 10.01.5
 . ן היטבמ"מ מעוג 40/4שטוח  םלומיניוו אא /ו זיתן פליבזו  אה אחרת,הור רבהעד

 
 באות:ת האלטרנטיבוים יבוצעו בהריצופ  10.01.6

  מדה ו,חשבונ, על לןקבה  עיבצך ורצהבמידת   .רה ע"ג הבטוןשיה יבהדבק .א
  .טח חלק מוכן להדבקהעד לקבלת מש שפכטל ולסת ו/אמתפ

סף  ם מועיד ס"מ, נטול ס 2בעובי  טיט  +  ומסוםאו ס יוצב ע"ג חול מ  .ב
   .מ"קק"ג ל  200 -רובת מנט בתעתכולת הצ .תת העבידולהגדל

  30-ן ב בטו בהדבקה ע"ג הריצוף וצעב י (ם נמוכיםי)אזור ים ם רטוב דריבח .ג
  )הכלול במחיר לליכהמפרט בהתאם ל ימהוסף לאטעם מלק  מוח

 . היחידה(
חירי  ללא שינוי במ,  פקח באתרמ ת הום להורא בהתא טיבות האלטרנום תח 

 . ידההיח
 

רות  צוונים וים, שילוב גולות דגש ף והחיפוי כולת הריצושעבודו גש בזאתודמ 10.01.7
   .מפקח באתרת החיו הנ י נפל לפי התוכניות ולהכה,  מדווכ

 
  . ת המפקחאימים לפני הנחיות מ  בצע שיפועיםלן לעל הקב 10.01.8

 
ים  חארי  לולשר יכדוגמה, אמשטח למראש  קחפהמ  ר ש לאישון להגיהקבל על  10.01.9

   .שהוא סוג  ם מכליפוליוש
 האישור יכלול את:   
   .יםהאריחסוג  .א
  וכל  וע, הרובהביצת ה יטש  ,םהכנת התשתית, החומריל: ל כו, יצועהבאופן   .ב

   .דההעבויצוע  לב ש רוהד
לק  ח ויהווה  עד לריצוף מקום המיו ב מ"ר לפחות 12יהיה בשטח וגמא  ד להמשטח  
   .דת לביצועמיועהעבודה המ

 
ח בכתב על ור המפקשנים מיום איש 10של   לתקופה ריות בכתבן יתן אחבל קה10.01.10

,  טקיוהפר השלמת ום מת  יםשנ שיעמיד ערבות למשך שלוף  אן הקבל .דהר העבוגמ
ם  ע והחומריצומרכיבי הבי ריות תכלול את כלחאה .ות הריצוףעבודותו על לאחרי 
האחריות   .המליט י הוחומר , האריחים  שקיםטיפול במהה ו ח ודות הנב כגון: ע

  נו, את בו על חש הקבלן יתקן,  .פרט זהוד הכלולים במ בי התפק כל מרכיתכלול את 
ל  יוכקון התי .יןזממה מחה מטעם מו  של עתד תוע כפגום עפ"י חוקב שיטח שה
   . ו בשטח כולומסוים א  באזור ף וצילול החלפת הר לכ
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ודעה  ה וח המשלמועד ימי לוח מ 10ך תוקונים יע תצרגן ולבתאתחייב לה הקבלן מ  
ל  ש ל דעתוה, עפ"י שיקולה חמור ת במקרה של תקשעו 48 או תוך וי פגמיםלי געל 

   .חהמפק
 
 פים וצמר   םהגנה על שטחי11.01.10

ו/או  בס וחות גבאמצעות ל  תומפני כל פגיע פים ים מרוצמשטח עלן  גהעל הקבלן ל  
  ו/אונה  ת במב כל העבודו לגמרניהם עד  ים ב יי מודבקלל קרטון ג הגנה מגלית שכב

  ום, אולם בכלספת תשל ח וזאת ללא תו"י המפקתאושר עאחרת שנה  הג כל שיטת
 . תצפובמר הבלעדי לכל פגיעה  אי אחרה ו לן הינקבמצב ה

 
 פחת ב הכמויות כוללים סוד המצויינים בכתמחירי היבזאת שמודגש 10.01.12

 
 צלןניט פורריחי גר בא ףריצו 20.10

 
וון לפי  ( בג2)  314י "בת 4טבלה ג א' לפי סוים מהוראה אחרת יהיו האריח עדר  בהי 10.02.1

 . המפקחת בחיר
 

  ב דוגמאותעל הקבלן לקחת בחשבון שילו .לתכניות התאםים ב אריחהנחת הצורת  10.02.2
 . תובהתאם לתכני  מדויקיםים כ תוחי לרבותוחדות מי

 
  "770מר  "פלסטוכרמית" ו/או " של "100יש "סופר גמ וג מס  ה יהיהקבהטיט להד 10.02.3

ט( של   הצמנ תמכמו 15%) 460( +לטקס  1:2)  ול:צמנטחאו טיט מ /רמוקיר" ו"תשל 
   .קחשור המפש"ע באיאו  "תגיוולוננגב טכ "
  ו" ו/א"כרמית" של 181יט ט ר סופסוג "יהיה מצב ג חול מיוהטיט להדבקה ע" 

  15%) 460+לטקס ( 1:2) :צמנט טיט מחול אוו/מוקיר" רתופר" של "ת סופייצ"ר
   .המפקחשור יש"ע בא  ולוגיות" א"נגב טכנול ט( שמכמות הצמנ

 
 ה ים להדבק האריח  הכנת 4.20.10

שטוף  לש י .להדבקהאת האריחים המיועדים ם מראש ה מכיניק ההדבצוע י בילפנ 
קות  באאבק או את ה את ירלהס במברשת כדי במים ולשפשף  יחהאר ת גב א

  .בניתבתישה עשויים בכב  םתעשייתיייחים בר: ארהס  .חיץ" מגב הארולה"חי 
באבקה   צרניםי תמשים ה ית, משן התבנמ אריחההיר של ילוץ מרך חלצו
ב  ל גגדולות ע ה זו, כשהיא נמצאת בכמויותבקא .משל( ל טלקגון " )כהמחליק"

להסירה,    אריח, וישב הוג  בק הד ןר שבי משמעותית לקשה מיד בה ריע ח, מפהארי
   .ההדבקה ני לפ
   .בידה לנגבקלות שכן ניתן קה, ניכרת בות האב המצא 
לית  רת מטזלשפשף בעפחות לח, או יגב האר יטב את  הטוף  שה, יש לת להסירמנ על 

ת  להיו ם הלוחותיכדבקה צריבזמן הה .דבק כל שהיאם שכבת ני יישופה, ל רטוב
המיועדות   ת הניצבותו אול גם את הפ כל י יםיח ראניקוי ה .ק ויבשיםמאבם  ייקנ
 . ה(ובה או כוחלי המישקים )רת מילוקלוט א ל

 
 טובים ומקלחות דרים רף בחריצו 5.20.01

כיוון  לרצף בשיפוע ל  יש .ל לעי   05ק ר רט בפכמפו בת איטוםכלאחר ש הריצוף יעשה 
הכניסה ובאזור  לדלת   תמתח  פליז  דה עם פסרפ ש לבצע ההרצפה, ימחסום 

פי  ת השיפועים לבכדי לבצע א .יות האדריכלותתוכנחת ובהתאם ל קלר למגדהמו
 . חיר היחידהים, הכלולים במלבצע חיתוכים אלכסוני  ת ישתוכניות האדריכלו

 
 מילוי מישקים  6.20.10

  3ם על מישקים שמירה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עתהיה הריצוף    תהנח 
ובה  ול רם בחומר כיחאי ממולו המישקים יהי  .ניותם תוכתאו בהא  חותלפ  מ"מ

גש עם  שתיפעד  -עומק החדרת ה"רובה"  .ו ש"ע" א MAPEIרת "אפוקסי תוצ
   .מ"מ 6ולפחות   הדבק שחדר למישק

אין   .בגוון המוזמןצרן, ן מראש ע"י היכ, מו מילוי מישקים רמש בחומנדרש להשת 
 . טחט, בשגמנן או פיתר ולהשתמש במגוו לאל

  10ומק והדבק הקשוי לעולת  שקים את הפסמיסלק מהילוי המישקים יש ללפני מ 
 .מ"מ

 .הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי 
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יש  ,  ריכלותדניות האו בהתאם לתוכ לפחות ו/א מ'  6.0/6.0של  טחים גדולים שב 
עזרת  יקבע ע"י המפקח במ"מ ו/או כפי ש 10-8 -וחב כקי התפשטות ברשלבצע מי

קום  ל מיהתכנון ש  .חפקע"י המבגוון שיקבע  יקוןסיס סילעל ב גמיש מר חו
 . דריכל והמפקחבא לאישור האהמישקים יו

 
 רצלןגרניט פוו ריחי קרמיקהת באחיפוי קירו 30.10

 
(  2)314בת"י  4פי טבלה יד, מסוג א' ל חות וגוון אדות אחידיבעלי מ האריחים יהיו 10.03.1

 . חן לפי בחירת המפקבגוו
  ע"ג טיח  בוצעת םהאריחי  דבקתה  .רט הכללימפהיה בהתאם לסריחים י ם האיישו 10.03.2

  צרת "שחל" או תומ  472בק מסוג שחלקריט בד פרט הכללימבהתאם ל צמנטי
  .ת" או ש"עי וצרת "כרמ" מתC-7ק "ו דבו/א וגיות" גב טכנולתוצרת "נ" "גרנירפיד

 . רןהדבק בהתאם להוראות היצ  יישום
 . אההמל והתייבשותם  ותי הקירו ניק ים תעשה רק לאחראריחהדבקת ה 

 
 . לעיל 10.2ראה סעיף  -אריחים לחיפוי ומילוי המישקים כנת הה 10.03.3

 
מהקירות,  אים יוצמנטים הלבין אל ן אריחיםת מרווחים בי יד על סתימ קפ להש י 10.03.4

תום  ש לספקח, כן יהמ אטימה אלסטומרית באישור   ת וברזים, על ידיוגון צינור כ
 . רצפהה לבין ההתחתונחים  ן שורת האריבי רווח שהאת   בחומר כנ"ל,

 
טה כמפורט  וסיר" ו/או פרופילי נRONDECגמר דגם "בפינות יבוצע פרופיל  10.03.5

 . ותוכני בת
 
 שיש ריצוף באריחי אבן או  05.10
 

 י ף והחיפו הזמנת הריצו .א
 . חיתוךוכניות ה בהתאם לתורק במפעל  הריצוף יעשה אך יתוך אבני ח 
  קבלן להכין דוגמאות מאבניה החיפוי לאתר, על הריצוף ו  פקת חומרירם אסבט 

מאות, יוכל  הדוג  ישורלאחר א ק  כל, ורירגות לאישור האדרממדי וצוף, ציפורי
 . תרצע את ההזמנה והאספקה לא ן לבהקבל

 
 ש ו שיף באבן אעבודות ריצו .ב
 

 יו החומר ותכונות  המבנ .1
מינימום  בא שכבתי, חיד לעלת מבנה אהמפקח ב אושר ע"יהאבן שת 

  440-מ למ" 2.0-ל   עברשר תעמוד ברמת שחיקה לא מאגידים חרסיתיים ו
  60(  גפ"סיזערי ללחיצה )מזק מ ו, ח1.0%על מ יגה לאפ סיבובים, רמת ס

 . ק"ג/מ"ק  2.600-רחבי כ , ומשקל מ5( )מגפ"ס  חוזק מיזערי לכפיפה
 
 וע מידות וביצ .2

ת  סטיו .וךתסטיה בחי לא כלמדוייקות בוי יהיו ומר הציפמידות ח 
א כל  בל ות,תאם לדרישבה סימום, בעלי זוית מדוייקתקמ"מ מ  1מותרות  

 .ט סביב היחידותהקנ ל או עריצוף ה טח פניש"גרדים" על 
   .מררכבת החודריכל לפני הח או האקבע שיטה למיון ע"י המפקתי 

 
 ות ל סיבו .3

 לן:המפורט לה   יעלו על  האבן לא מידות אריחיהסיבולות ב 
 מ"מ  0.2 באורך ורוח 
 מ"מ  0.5עובי   
  החריג   .ר של האריחיותה בידה הארוכ מהמפרומיל    0.3ריגה מניצבות ח 

 . של האריח יותרמהמידה הארוכה ב מיל ופר  0.25ות רי ממישו
 
 ליטושים .4

, לא  דרישות האדריכללות בהתאם ואיכ עלי רמה ים הסופיים בהליטוש 
ליטושים  ריצוף, ההלוואי על חומר ליטוש או  י חיתוך,כל סימנ יורגשו 

ברק סופי   עד מלאת בליטוש האחויות לפי בחירת האדריכל,  רבשתי אפש
 . HONED  גמר מטבוהשני 
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רק  קבלת ב כימיקלים או מוספים לאחרבכל מלא אין להשתמש וש הטבלי 
י לפי  יש או אפוקסומילוי בדבק שי  כולל חרוץ טוש הלי .אבןבליטושי ה

   .חלטת המפקהח
 

 י/ריצוף ויצוע החיפ וני בנת .5
וג  מס ב פולימריער + תוספת 1:3ול צמנט ביחס  חטיט ההדבקה יהיה 
  15%של או שו"ע, בכמות ני" ו ב אלאן "נגבוי  MAPEIפלניקירט מתוצרת 

   .היצרן ע לפי הוראותהביצו  .מכמות הצמנט שבתערובת
 
 קים שמילוי מי .ג

טרה  לר מסוג אובחומ וך וימולאוולת ולכלטיט, פס  וקו משאריותהמישקים ינ 
ע, עודף  שו" או  SP-100,  ריטו ברובה אפוקסית מסוג לטקא ר של נגב אלוני, קולו

הסופי, הגוון לפי   בושוהעבודה, לפני יימות דהתק ים, עםמ  קה ע"יוהחומר ינ 
 . רהל מקטלוג החבהאדריכ בחירת

 
 התפשטות  תפרי .ד

 . הנושא  קטיביח הקונסטרועד למשט המצע או חתכו עד טיטתפרי התפשטות י 
 . שו"ע או 570חומר גמיש "נובה פיל" בי ההתפשטות יהיו ילוי תפר מ 

 
 ן על לוחות שיש/אב ילרס .ה
 

  אבן בחיפוי קירות, הן עלעל המשטחי האבן )הן כל  לשם עלר ייוסיה .1
 . מניעת החלקהלספת  והן לתו ישמש הן ריצוף, הסילרהאבן ב

 
 . פויצוף והחיים לאחר הרר ימימספ ת האבןהתייבשו  ילר לארחיישום הס .2

 .ור המפקחאישבהתאם להנחית יצרן האבן ו סוג הסילר, 
 
  דרוךהיצרנים, אין ל פרטימאם ל"ר בהתלמהחומר   ישום הסילר וכמותי .3

 . מיםי 3לר, במשך  פול בסיעל אריחיה אבן, לאחר טי 
 
נחיות  בהתאם להראשוני  לבצע טיפול יישום הסילר יש  שנה לאחר חצי .4

 . ניםהיצר
 

 מרוצפים ל שטחים עהגנה   .ו
בס  גת באמצעות לוחות  יעופג  ן מפני כל באב להגן על משטחים מרוצפים  ןעל הקבל  

לם  זאת ללא תוספת תשלום, או קח ושתאושר ע"י המפ  אחרת הגנהשיטת  כלאו 
 . גיעה במרצפותפלעדי לכל י הבנו האחראמצב הקבלן היבכל 

 
 ריצוף ביצוע ה .ז

ובהתאם   ל סוג חומר וצורהשונות מכ אות ריצוף דוגמ  להכין מספרל הקבלן ע 
ע  לביצו   אםכל בהתילשינוי ע"י האדר תנת ני הדוגמא .ףיצובתוכניות הר  לנדרש
 . חשבונו ועל גמאות ע"י הקבלן ר דופמס

 
 חיריםדה ומדיאופני מ 06.01

 כוללים: היחידהי מחירי  פרט הכללבמ נוסף לאמור ב
ין  ב נקי ומסירה למזמ ריצוף למצ את היניהם, והב הכתמים למ כל קרצוףוניקיון   .א

 . מצב נקי לחלוטיןב
מתאימה לסוג   בתרווסתימה בתע  ו'סים וככמוצאי צנרת, מעיבוד  ות, טון צינורבי .ב

 . על בסיס מלט לבן ריצוףה
אלכסון, כל  יתוכים, הנחה בלרבות ח  ותלפי התוכני דוגמאותנים ווו שילוב ג  .ג

ים צרים, שטחים  עיבוד פס עבורולם תוספת לא תש .כו'מיניהן ול התאמותה
 . מעוגלים וכו' נים,קט

שיפועים   וןבט ו/או  בטון ,בל מיוצו מדה מתפלסת, חלרבות  צוף השטח לרי כנתה .ד
 בכל עובי שידרש.  כמפורט לעילמסום או סו

 . ט לעיליח כמפורחיפוי לרבות טהשטח ל הכנת .ה
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מים  וכד' מותאצפה  מחסומי הר עיבוד סביבות ואת האת ההשלמ ור שיפועים, סיד .ו
ות בעלי  ומ חד במקבמיו מדויקות  דותת ניסור האריחים למילרבום לחומר מסביב

שים עבור אביזרי  הדרו ידוחים במקומותק כןית מיוחדת וטר גיאומ הצור
 . ו"בל וכישמ אינסטלציה, ח

 . צומשטחי טר ס"(( ודינוג )"ווק)"פוליש"הברקה -ליטוש .ז
  ,גבסחות לולוחות קרטון או באמצעות   וג ,מכל סיצוף  הרל משטחי כגנה על ה .ח

 . ריצוףה במחיר  הכלול ,מסירהה  ה לפניההגנ ות סילוק  לרב מצופים נילון ,
 . חירת המפקח ופירוקםים לב דוגמאות וגוונ ועיצב .ט
 . ימתם ברובהמ"מ וסת 3  מינימאלי של ברוחב ישקיםמ יצירת .י
כל מתקני  י מסביב ללימרה ובטון פורובה גמיש מפוננטי,יק דו קואיטום במסט  .יא

 . ה ובקירותברצפה התברוא
 סילר  יב.
ת כל הפרופילים, הספים, א זה כוללים גם ידה בכל הסעיפים בפרקרי היח מחי           יג.

סופיים, פרופילים   פילי ניתוק, פרופילים נה, פרופרופילי ההפרדה, פרופילי פי 
לים במיפגש  היקפיים, פרופילי חלוקה,פרופילים המשמשים כפנלים,פרופי

,  דרשפגש קירות/תקרה,כל פרופיל אחר שייפה/קירות,פרופילים במי רצ
פים/חיפויים ובקצה ובפינות  צו במעבר בין רי  וסטה/פליז/אלומיניום,מניר

למיניהם מכל סוג,  י הגמר ריצופים/חיפויים, פרופיל 
קיים/אנכיים/משופעים/מעוגלים, ככל שידרש בכל מקום שידרש, הכל לפי  אופ

תוכניות ופי פרטי ומפרטי  אר בתוכניות ובפרטים ב האדריכל וכמתו דרישות 
צרת חברה אחרת לפי  תום" או ש"ע או מתוצרת "אייל ציפויי ופיליםהפרהיצרנים. 

 בחירת האדריכל 
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 צביעה עבודות - 11ק פר

 
 כללי  10.11

 
לאתר כשהם ארוזים באריזתם  ויסופקו  מוכנים מראש היו צבעיםם יכל הצבעי 11.01.1

 .וריתמקה
 . נה ומעלה ממועד הצביעהרם שתאריך ייצולו צבעים שבקלא ית 

 
וג וכמות  ע כולל סביצרן לאותו צה דרישות מפרטי  לצע בהקפדה על כה תבוהצביע 11.01.2

פי למספר  הסו הבלעדי ו  המפקח יהיה הקובע .יםשל הנדר לויוחומרי הד  יימרפר
  חותפל בוצעו מקרה יל )בכ .וון אחיד או כיסוי מלאו לקבלת גהשכבות שידרש 

 . כבות(שלוש ש
 

 באות: האת האפשרויות   כוללת והיא  המפקחבחירת הגוונים תיעשה ע"י  11.01.3
  .וון וכיו"בת בג ג צבע, תוספמאותו סו גוונים שוניםב ערבו .א
ן בגוון  ת דלת או חלומשל: מסגר)ל בי היחידה ונים שונים למרכית גורבחי .ב

 . וכדו'(באותו חדר  הזה מז  ן שונהווונה מהכנף או שני קירות, בגש
ר  פחוזרת במבנה מס דלת ה )למשל ונות רת גוונים שונים ליחידות השבחי .ג

 .(באותו גוון ת תהיינהוכרח שכל הדלתה אין   -פעמים 
 
בעלי   , יפורקו ע"יגון פרזולה כדים לצביע המפקח שאינם מיועע"י  שנקבע חלקים 11.01.4

 . הצביעה  דש עם סיוםחמ ורכבו בלן וי הקאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י  המל
 

ה נקי, יבש  עום המיועד לצביכשהמק ך ורק צעו אשכבות הגמר של הצבע יבו 11.01.5
כבות  וע שצחלת ביצביעה לפני התאי הר המפקח לתנקבל אישוליש   .שי מאבקופוח

 . הגמר
 

  ר, מכלמ" 1קטע לדוגמא צבוע, בגודל  בלן להכיןהצבע, על הק  לת עבודותתחי לפני  11.01.6
 . ודהך בעבקבלת אישור בכתב עליו להמשיאחר רק ל  .מפקח, לאישור העבסוג צ

פר דוגמאות  הקבלן מסמ רשאי לדרוש  קחהמפ .רת המפקחילפי בח  -וונים כל הג 
 .בוקשקבלן הגוון המעד ל

 
נות, קבועות  ונות, ארוע מרצפות, חלת כתמי צבנקו הצבע יש ל בגמר עבודות  11.01.7

 . המפקח רצוןר לשביעות  נקי ומסוד רסנה יימהמב  .בו"ריות  וכי אסניט
 

 . גבסת והן ע"ג לוחו  חישום הן ע"ג טיים ליהיו זה ידה ימחירי היח 11.01.8
 

 עיםיפול בצבט 20.11
 

 .ות היצרןהם יהיה לפי הורא ול בפם והטימערכות הצבעי כל 11.02.1
 

שאינם  וררים אולים סגורים היטב, במקומות משמור במיכ הצבעים יש ל את 11.02.2
 . טמפרטורות גבוהות מדין ולהשמש, לעש ופים לקרנישח

 
 .ע"י היצרןם לץ לצבע המתאימל רק במדלל המוידול כל צבע 11.02.3

 
  קיםן בין החלפיד על היחס הנכולהק  שביים ימרכי-צבעים דווש במקרה של שימ ב 11.02.4

 . ובםבשעת ערב
 

 . תבוע שום עבודות בגשם, טל ורטיאין לבצ 11.02.5
  

 חותיטב 30.11
 

ן יש לצייד את  כ .יןמצב תק היו בדה )מברשות, מרססים וכד'( יהעבוכל כלי   11.03.1
 . םאש מתאי ין וציוד כיבומגעובדים בציוד ה

 
עים  אחסנים צבו מעובדים א ובקרבת מקום שבו  ביעהצבודת הר לעשן בזמן עאסו 11.03.2

 . םאו מדללי
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 תיקוני צבע  40.11

 
שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס   ריות ילוק כל שאה מכנית וסד לברשת פעזרת מב ניקוי 11.04.1

 . יב הפגם בצבעבס"מ ס  30ברוחב  בור( טין טמ)טרפנ
 

שוריים אחידים  ם מיי ת משטח תתבצע עד לקבליון וד ובצבע עלבצבע יס הצביע 11.04.2
 . דאחיעלי גוון וב

 
  .תות אקוסטיו רקמעל לתס"מ   10 דות הצביעה יבוצעו עד לגובהעבואחר,   באם לא יאמר 11.05

  .יעה הסופיבצביעה וגובה הצורך בקום הצרר מית ביצוע העבודה על הקבלן לבתחיללפני  
ה תהיה על צביע הועלות  אלו לא ימדדו חים לא ידרש, שטבמקום ש עה והקבלן יצבידבמ

 . הקבלןחשבון  
 
 דידה מיוחדיםאופני מ 60.11

 
 לים: ל וחידה כירי הי מחבנוסף לאמור במפרט הכללי,  11.06.1

ת  קירו לת פניד לקבגרי חול של שכבת השליכטה ועמגר טוש הקירותלי .א
 . חלקים ונקיים

פות  צביעה כולל רצרי הנמצאות באזומערכות שהפרטי הבנין ול הגנה על כ .ב
הצבע  רדת כל כתמי והו אתילןוליבפ טים או ע"י כיסוי בברזנ ונות לוח

 . דהות, חלונות וכו', בגמר העבומרצפ
 . לחץ אוירול ב צעות זרם חהפלדה באמ  חטיקוי שנ .ג
באתר  ה עד גמר העבוד עון בועות או ש"נייל  כיסוי בעזרתהגנה על הצבע  .ד

 . סופי וניקיון
 . פקחמ חירת הדוגמאות לפי בים ושילוב גוונ .ה
 . שור המפקחאי עד לקבלת הכנת דוגמאות  .ו
שו  רדהם, שיים כלשונו לאחר התקנות כלשהן או תיקצבע שידרשתיקוני  .ז

 . קחע"י המפ
 

ננה נמדדת  י ים המתאימים ואבפרק בפרטיםלולה ביעת מוצרי נגרות ומסגרות כצ 11.06.2
 . רדבנפ
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 ומיניום בודות אלע - 12פרק 
 
 כללי  10.12

תקן  -תו ולל מפעל בעלי קבלן הכ ע"  עו אך ורקהאלומיניום יבוצ  ודותב זאת שעמודגש ב 
 .מחלקת תכנון בסגל החברה ו
 . בלן ולא ע"י קבוצות קבלניותל הקם יומיים שצוות עובדי יבצע ע" כבה תתהרה 
 

 ביצוע כניותות 20.12
 

עו  התכניות יבוצ .פקחלאישור המ  SHOP DRAWINGS  תכניות ין על הקבלן להכ 12.02.1
י איטום של אלמנטי  רטילרבות פ ,חישור המפקהטעון א   בתחום, ה מומח ע"י
 . הם מותקניםבניין בהם הן חלקי  ום לבי ני ומיניום ובין אלמנטי האלומי האל

 
ת  יותוכנ  .המפקחמפורטות לאישורו של   עבודה כניות תוקבלן  בנוסף יגיש ה 12.02.2

ו  שרטוטי תלתקנים  השת ע"י מכון  הנדרברמת פירוט תהיינה  רהעבודה לאישו
 . תקן

 
ה  ינויים בתוכניות במידה שיהיקח והכנסת שע"י המפ  ותהתוכניאישור לאחר  12.02.3

 . ת לייצורהיצרן לגש ל, יוכ כךצורך ב
 

   ל מכאב טיפוס אתר הקבלן ב הכללי, ירכיב ייצור ה  , לפניהמפקח  לאחר אישור    12.02.4
    הקבלן   .ישור המפקחאלקיו לגמור על כל ח  ח,פק, לפי בחירת הממוצריםקבוצת   
 . אותדוגמשור הפני קבלת איהכללית לת ייצור הכמוב  יתחיל לא

 
 ייםוציפוים חומר 30.21

 
סים  , המתייח2 -ו 1 חלקים 1068לדרישות הנקובות בת"י מו  האביזרים יתאיכל  12.03.1

   .אלומיניום  לחלונות
 

מ"מ   2בעובי  , םקניהתמכון ישות מפמ"כ של לדר ו לומיניום יתאימ לי האפרופי  12.03.2
הכפף  דת  ע עפ"י מיי יקב והעוב נימום דרישות מי שות העובי הןדרי .חותלפ

 . הט ז ישות התפקוד של מפרבדר  גדר כמו לפחיםרת  המות
 
 רמת גימור  3.30.12

 
 לים פרופי  .א

בהתאם  תנור בגמר צבוע ב והי טפת הבניין יומיניום במעופילי אלרפ 
   .לרשימות

 
 אמצעי חיבור  .ב

ויים  ים יהיו עשעי חיבור אחרוכן אמצ ים, מסגרות דסקיותאומ , ברגים 
מחלידים  לתי ם בומריאו ח יוםת, אלומיננטי ד בלתי מגאל חללדלת פ

  רייווצא ל, כך שרכבם הכימים לאלומיניום מבחינת הימיאחרים המתא
 . מתאים ליעודםכני הבעלי חוזק מ ו כמו כן, הם יהי .תא חשמלי

 
 מצעי עיגון א .ג

ד או  פלדת אלחל  לומיניום, אועשויים א של המסגרות יהיו  גוןעיצעי האמ 
בה נמצא   יביתרוזהקו  סביבהב בים, בהתחשאחר מחלידים  בלתי ומריםח

 . הבניין
 
 אביזרים ופרזול  .ד

  יתבל בעי או פלדהמאולגן טום מאלומיני  ל יהיורים והפרזוהאביז 
ק על  יזונ  ואינויק לאלומיניום  ו מזנכמפורט, שאי רשר מופה בגממחליד 

 . פקח"י המשרו עם ויאוישות התקניל יתאימו לדר ם והפרזוהאביזרי .ידו
 
 לי זיגוג סרג .ה

במקומות ובמידות   היוהזיגוג י תשה במגרעהשמ יעתלקב  רגליםהס 
   .יותבתוכנ יניםהמצו
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ת האגף,  פינו תאמה לחיבור הב מסגרת, חתוכים יהיו בצבע ההסרגלים   
 . קים במקומם בלחיצהחוזומקייה  ונ  מדויקתצורה שר ביחיבור  

 
 כוכית הז .ו

  .יותוכנ ת במיניום ואלוברשימת ה  פורטתאם למבהסוג ית תהיה מכהזכו 
 . 938ות"י   1099ישות ת"י לדרייעשה שימוש תתאים בה  וכיתהזכ

 
 אטימות 412.0

יום ומינ של אלמנטי האלק ורוח,מי גשמים, אב רתלאה בפני חדייח אטימות מיש להבט  
מכל  םילבין חשפי הפתח המלבנים בין כמו כןויהם, ן מלבנלבי יניוםומ י האלאלמנט בין  ו

 בהם הם מותקנים. סוג 
  
 ת מחיריםתכולמדידה וופני א 50.12

 
 לים גם: ל ה כוידחד מחירי היחלאמור במפרט המיוסף בנו 12.05.1

 . טיםנה לכל האלמנקותוכניות הת   ורתוכניות ייצ .א
 . םמנטילדוגמאות לכל הא .ב
 .ציבפלכדוגמת  י חומר בידודלפח ע"ם וי ינלומהפרדה בין א  .ג
 . ות כנדרשדיק כל הב .ד
ת  צבעומגן ארים,ןן,מעצו רי שמחזילרבות ידיות בהלה,מ  כנדרשל כל הפרזו  .ה

 . וכו'
,בנייה  ותישנג,ות ח ,בטיקהאם להנחיות יועץ האקוסטינדרש בהתל הכ .ו

 של יועצי הפרוייקט.  שאר הדוחו"תו מי וקה,יועץ תריר
נדרש ע"י היצרן  הוכל  ניוםהאלומי מת שיברו  וחדמי כל האמור במפרט ה .ז

 .ושלםבלת מוצר מעד לק
,התאמת  בטון/בנייה  השלמות,תאמההה החציבה,כל עבודות הסיתות,   .ח

ת  הרכב ות בהקשור ,וכיו"ב למידות האלמנטים ים הקיימיםהפתח מידות  
  ן גםוכ  מידות הפתחים מאי התאמת יםע, אשר נוב יניוםאלומחלקי ה
  ,בטון,צבע ,טיח,בנייהים כגון תיקוני ריצוףהנידרש התיקונים כל ביצוע 
 . וכו'

 . רקיטיי( וג'נרל מסמנעול רב מפתח )מאסטר ק  .ט
 ניום י של אלמנטי האלומ םמושלויטום מוחלט  א .י
ין  לבין חלקי הבני  יניוםהאלומ בין אלמנטי וחלט ומושלם איטום מ  .יא

 . יםתקנהם הם מו בוג ס כל השונים מ
 נטי האלומיניום כל אלמ שלח מיים ואבק בדיקות אטימות לרו  .יב

 ככל שידרש.-,עיגון,איטום וכו'טון ים עיורים כולל בי משקופ .יג
 
 . היחידהר לה לשינוי במחייהווה עיבכל כיוון לא   ±10% ולות בגב ינוי מידות ש 2.50.21
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 מתקני מיזוג אויר  - 15פרק 
 

 ליות לעבודות מיזוג אויר תנאים ודרישות כל 15.1
 

 מפרט מיוחד  15.1.1
 N.F.P.Aגם את התקנים הזרים : בודות מזוג אויר כולליוחד לעהמפרט המ 

AMSE,AFI,ARI,ASHRAE,AMACNA.  
 כאן:  15כלולות בפרק  לאעבודות ש 

 .מהרשתהרץ  50וולט   380הספקת זרם חשמלי תלת פאזי .1
 

 כללי   15.1.2
מ זה  במפרט  המתוארת  מתקן  העבודה  של  והפעלה  וויסות  הרכבה,  התקנה,  לאספקה,  תייחסת 

 וויר מושלם.מיזוג א 
 

 כוונה  15.1.3
והמערך   ההיקף  את  ומציינות  דיאגרמטיות  הן  שהוצאו  כפי  המכרז  של המתקן     תוכניות  הכללי 

 לתאר את המתקן באופן כללי.    תוכניות הן י העבודה, כוונת הואינן מראות בהכרח את כל פרט
 והשרטוטים הינם לצורכי מכרז. המפרט 

חסרים הקבלן  ולדעת  המערכת,פרטים    במידה  להשלמת  עם    וציוד  הקבלן  פרוט    הצעתויגיש  את 
 האביזרים והעבודות שלדעתו חסרות כולל המחיר, אחרת תראה הצעתו כמכילה אותם.

חיבורים  ד המסופק על ידו וכן את פרטי ה הדרושים עבור הציוכנן את כל הפרטים  בנוסף הקבלן ית
במי האחרות  למערכות  ציודו  בין  הקשורים  ואלההשונים  ידו.    דה  על  מבוצעות  תוכניות  לא  את 

בשלושה   למפקח  הקבלן  יגיש  טכני,  וחומר  קטלוגים  דפי  ציוד,  רשימת  כולל  המפורטות  העבודה 
צוע העבודה לפני קבלת אישור  קבלן לא יתחיל בבית ביצוע העבודה. ההעתקים לאישור לפני התחל 

 מפקח. מה
 

 הסברה  15.1.4
הצעה להגיש  המתכוון  והקבלן  ב  במידה  האמיהינו  לפירוש  בקשר  שהוא  ספק  חלק  כל  של  תי 

בשרטוטים, מפרט, עליו להגיש למזמין בקשה בכתב לשם פירוש, באם הפירוש כרוך בשינוי מהותי  
הקבלנ כל  במכרז  שעל  המשתתפים  תוגשים  זו  בקשה  הג  לדעת,  לפני  שבועיים  למזמין  שת  בכתב 

 פה. -המכרז, לא תתקבל כל אינפורמציה בעל 
 

 ה לני משנקב 15.1.5
לה רשאי  אינו  מראש  הקבלן  יאושר  המשנה  שקבלן  מבלי  עבודה  לו  למסור  או  משנה  קבלן  עסיק 
 בכתב על ידי המזמין. 

 
 אישורים וטיב עבודה  15.1.6

כלקבלן  ה עבור  וישלם  הדרושים    יספק  זהרשיונות  שבמפרט  אוויר  מיזוג  )במידה  לעבודות  ה 
 ונדרשים(. 

חדשים   יהיו  והאביזרים  החומרים  העבודה  ומאיכותכל  ביותר.  ברמה    הטובה  תהיה  המבוצעת 
 גבוהה ולשביעת רצונו של המזמין כל חומר פגום או ביצוע לא ראוי יסולק מיד עם הוראת המזמין. 

 תיאום נוסף.  ד אשר יידחה ע"י המפקח ללא כלה או להחליף כל ציויהיה לתקן כל עבוד על הקבלן
ש  הנכון  לפרוש  ביחס  דעות  חלוקי  של  המפרטבמקרה  החל  ל  תקבע  המפקח  והתוכניות,  של  טתו 

 בלבד.
 

 פתחים  15.1.7
 כל הפתחים למעברי תעלות, צנרת, תריסים, ייעשו על ידי הקבלן. 

 
 גישה  15.1.8

 ידו. ל כל חלקי הציוד המותקנים על שיבטיח גישה נוחה א הרכיב את המתקן כך על הקבלן ל 
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 רעש ורעידות  15.1.9
ט בכל האמצעים למניעת רעש. כל ציוד  ת רעש. על הקבלן לנקולא יצירהציוד על כל אביזריו יפעל ל 

 אשר יוצב על גג הבנין יורכב על ידי בולמי זעזועים. 
 

 הגנה בפני חלודה  15.1.10
 לוונים.וה יהיו מג חלודה, כל חלקי הברזל והפלד  קן יהיו מוגנים בפנייוודא שכל חלקי המת  הקבלן

 
 ניקויי,כוון,ווסות  15.1.11
הקב  לנקו על  כל  לן  את  פיזור  יכ,  ת  ועבודהת  מערכת  את  ויווסת  מפזרי  הוון  דמפרים  כגון:  אוויר 

 אוויר וכו'.
ז, הבדיקות  ת התפוקה בהתאם למכרהקבלן יבצע את כל הבדיקות של הציוד הדרושים לשם קבל

הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא את תוצאות    אם לחוקים, הוראות ותקנות שליהיו בהת
 למפקח. ת בכתב הבדיקו

 לנקות בכל יום את הלכלוך ועודפי ציוד אל מיכל אשפה חיצוני .  באחריות הקבלן
 

 הדרכה  15.1.12
למפע  הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  מסירת  המזמילפני  מטעם  המתקן  לפעוליל  הנדרש  כל  את  ה  ן 

 והחזקה תקינה של המתקן.
 המערכת.  קינה של ימים לבדיקת הפעולה הת  10יקבע תקופת ניסיון ומבחן של ות

 
 קי הסבר תי 15.1.13

כמו   המתקן  של  והחזקה  לתפעול  מלא  והסבר  חומר  כל  המכיל  תיק  למזמין  וימסור  יכין  הקבלן 
 וכו'.  קטלוגים, תוכניות מעודכנות 

 
 ת המתקן  קבל 15.1.14

 מתקן ותינתן תקופה נסיונית של  עם גמר העבודות תעשה מסירה מסודרת של ה
 המתקן. 

 
 ת ושרותאחריו 15.1.15

לפעולה תקינה של המתקן    ,  ך שנה החל מיום קבלת המתקן על ידי המזמיןהקבלן יהא אחראי במש
קריאת שרות תוך  ם. הקבלן מתחייב להענות לכל  מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקוני

מזמן  24 למזמין  שעות  הודעה.  נענה    קבלת  לא  הקבלן  אם  אחרים  מקצוע  אנשי  להזמין  הזכות 
 בידו מלאי חלקי חילוף. שיש יקונים. בנוסף מתחייב הקבלן בוע את ההוצאות של התיאה ולתלקר

 ן וגרוז ביקורת וכיול.האחריות כוללת מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימו
 

 הגנה  1615.1.
  המתקן כנגד גניבה ונגד פגיעות אפשריות על ידו או ע"י  במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על

 אחרים.  גורמים
וייגרם ע"י    במידה  תשלום  כל  ללא  הקבלן  ע"י  יתוקן  הנזק  ההגנה,  אמצעי  למרות  כלשהו  נזק 

 הבעלים. 
 

 שילוט 15.1.17
להתע הקבלן  והלחל  המפסקים  כל  ליד  שילוט  ומאקין  ממסרים  סימון  מנורות  בטחים.  צנים, 

 ו מבלקיט כתובים לבן על גבי שחור. השלטים יהי 
 

 עבודות חשמל   15.2
המפורטונב  .   1 לעבודות  שמסופקות  וסף  להזנות  להתחבר  אוויר  מיזוג  קבלן  על   ת 

 על ידי קבלן חשמל. 
 והאינסטלציה שכרוכה בכך. כמו כן להתקין את כל הפיקודים .2
 פקטים ויחבר הכל לפי הוראות היצרן.  יתקין מפסקיםהקבלן גם  .3
 כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל.  .4
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בפני מנועים  ה .5 יכולת  בעלי  של    יהיו  בשיעור  רגעית  יתר   ללא    50%העמסת 
פע המפקח  לדעת  אם  ויוחלפו  שקטה  לפעולה  יבחרו  המנועים  גורמת  התחממות,  ולתם 

 לרעש מפריע. 
 ני פגעי מזג אוויר. יהיו סגורים בפכל המנועים   .6
ביצוע .7 תרשים   לפני  העתקים  בשני  המפקח  לאישור  הקבלן  יגיש   העבודה 

 ד מפורט, תוכניות מבנה הלוחות, פרוט הציוד. ל הלוחות, תרשים פיקוחשמלי ש
כל   .8 אל  החשמל  מלוחות  הדרוש  החשמלי  החיווט  כל  את  יתקין   הקבלן 

 זריהם השונים. המנועים ומכשירי הויסות על אבי
במפ  .9 יצוידו  החשמל  בלוח  כנדרש  המתנעים  עזר  מגעי  עם  אוטומטיים   סקים 

 מפר לפחות. קילו א 15לזרמי קצר  מיועדים לפעולה אוטומטית ו 
הלוח יכלול עבור כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה ומצוידים בריליים נגד יתרת זרם, 

 מנורה ירוקה לציון פעולה תקינה, מנורה צהובה לציון גוף חימום בפעולה.
 

 מערכת פיזור אויר 
 מערכת תעלות 115.3.

גישוויר, מכל תעלות הא  פריסתכוללת  מערכת התעלות   פתחי  חיבורים, חיזוקים, דפי האוויר,  ה, 
 מפזרי אוויר ותריסי אוויר. מתלים, מיישרי זרימה, 

 
 לות  אוויר  ואביזריהן:תע 15.3.2

יהיו בהתאם  לוון, עובי פח, חיבורים, חיזוקים, קשתות וכו',  ותעלות האוויר יהיו עשויים מפח מג
 .ASHRAEוג אויר "אשרי" ור ומיזלמדריך ואגודה האמריקאית למהנדסי חימום קר 

 קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע חדירת לכלוך.  תבזמן הבניה על הקבלן לסגור באופן זמני א
מג מפח  תיוצרנה  מיזוג  יורכב  ותעלות  בכל ההתפצליות  סימני התקלפות.  או  כל סדקים  ללא  לוון 

 ג. מדף מפל
ב התפרים  בכל  יאטמו  למבנה  מחוץ  המותקנות  התעלות  אכל  יהיומסטיק  התפרים  כל    פוקסי 

 ת תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים.ובתחתית התעלה למנוע חדירת מים, הרכבת התעל 
רגי תלייה. אין להתחיל בעבודת תעלות לפני  ילוונים ובוכל התעלות תיתלנה בעזרת תליות ברזל מג

 קוסטית מאושרת עם מידות ברורות למיקום מפזרים בתקרה. קבלת תוכנית תקרה א
 

 בידוד טרמי  15.3.3
י . הבידוד יהיה  לרגל בחזקה שלישיתדס" נובצפיפות של ¾ פאו  1היה צמר זכוכית בעובי "הבידוד 

 . 1בלתי דליק ועטוף בנייר אלמניום. תוצרת אואנס קורנינג   "
 

 בידוד אקוסטי  15.3.4
 קה.את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספ 1י בעובי "הקבלן יבודד בבידוד אקוסט

ק"ג למ"ק    24מרחבי של    ל מותז במשק  ,  עשוי מסיבי זכוכית מוגן נאופרןדוד יהיה בלתי דליק והבי
 לפחות.  

 .Dvro Dyneיותקן בנוסף סיכה במרכז הפנל כדוגמת תוצרת 
 

 מדידה  15.3.4
ו גמורות  כשהן  תימדדנה  האוויר  תעלות  התעלות  .  שלמות מערכת  פני  שטח  תימדדנה    ,  לקביעת 

 מן:התעלות כדלק
 רך הציר המרכזי של התעלות. אורכן ימדד לאו א.       

או ב.        תימדד  קשת  מכוונות  בכפות  מצויידת  היא  אם  גם  נוסף    נה זוית  אורך   מטר 
 של התעלה בה היא נמצאת. 

 מחובר.חיבור גמיש ימדד במטר אורך של התעלה אליה הוא  ג.       
ת  ד.        קשת  בצורת  העשוייה  תעלה  של  מטהסתעפות  של  ימדד  נוסף  אורך   ר 

 ה בעלת החתך הקטן ביותר. התעל
העשויי  ה. בעלת    ההסתעפות  התעלה  של  נוסף  במטר  תימדד  מכנסיים   בצורת 

 החתך הגדול ביותר. 
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משתנה  ו. חתך  עם  קטע  בעלת  אך    ,  תעלה  בלבד  הנומינלי  באורכו  זה  קטע   ימדד 
 ך הגדול ביותר. בחת

 פרד. מחירי מדפי הויסות למיניהם יינתנו בנ 
 דד במ"ר.ידוד תרמי ואקוסטי ימב 

 
 לות האוויר יהיה כדלקמן:עעובי הפח ממנו יבצע הקבלן את ת *

 מידות התעלה )ס"מ(  עובי פח )מ"מ( 

 30עד  0.7
 75עד  31 0.8
 135עד  76 1
 210עד   136 1.2
 ומעלה  210 1.25

 
 ת. דולה יותר של התעלה תקבע את עובי הפח לכל ארבעת הדפנוהמידה הג

 פי   אוויר:מד *
 מניום. לעם גלגלי שיניים, המדפים עשויים מא TROXרת יהיו תוצ

 
 יסודות 15.4

ככל אלמנטי הציוד כגון מדחסים, מעבי אוויר, יחידות מיזוג אוויר, מפוחים מנועים, יוצבו על 
 . )קפיצים(.זעזועיםבולמי 
ן מיזוג  ומידות ינתנו ע"י קבל הבסיס    פרטי  ,  קבלן הבנין יכין בסיסים צפים  ,  יחידות עצמאיותלגבי  

 אוויר לאחר אישור המתכנן. 
 מתחת ליחידות. ת אוויר וונחו גומיות עם כרי י  כמו כן,

 
 צנרת גז ובידודה  15.5

 . VRFומערכת   R-410צנרת הגז והברזים מותאמים לפריאון  .1
 ". Lעשויים נחושת מטיפוס " צנורות הגז יהיו .2
ל .3 אטימות  בדיקת  לבצע  וליש  בכמוצנרת  המערכת  את  של מלאות  דרושה   ת 

R-410 . 
עם   .4 תבודד  הגז  עובי  קלצנרת  "ארמפלקס",  סינטטי  גומי  עשויות  בידוד   יפות 
 מ"מ.  19    
שרוול   .5 ידי  על  יעשה  חיצוני  בקיר  גז  צנרת  ידי  4"  .פלדהמעברי  על  אטומה   " 

 פת מסביב. ז ן ובטון וסיליקו
ייק  .6 נוזל  או  גז  צנרת  של  לפי  קטרים  אוו בע  מיזוג  יחידת  הוראות  גודל  ולפי   יר 

 היצרן. 
 

 חשמל ופיקוד 15.7
 על קבלן מיזוג אוויר   .  יחידות מיזוג אוויר מסופקות עם לוח חשמל אינטגרלי . 1     

 . חשמלהלהתחבר להזנות חשמל אשר מסופקות ע"י קבלן 
 פקכפל ההסאוויר להתקין בתוך הלוחות קבלים לשיפור המיזוג  ןקבל על . 2     

 COS = 0.92  
 טמפ', כמויות אוויר,  ת ותקן לוחית הפעלה בחדר בקרה לווסותיחידה  לכל

 ." מיטב"יימר וכו'. אפשר כדוגמת חברת טהפעלה, הפסקה תקלות, 
 
 (  VRF) יחידות מיזוג אויר  .815
 .  יות והוראות היצרן דהיינו הלחמות בחנקן. על הקבלן לעבוד לפי הנח1

 היצרן .  מניהם הכל כפוף לאישורל מחלקים    וללרת , ביצוע ואקום , כטסט לצנבדיקת       
 .  .יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות2
 .יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.3
 .גז ירוק . 4
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 מעבה . ו יםמאייד רב .5
 .  .משאבת חום + דייאסיר6
 .לוחית הפעלה + שלט . 7
 .המחיר כולל מס קניה. 8
 ם. ט למעבי.פק9
 ד לסוללות ..ציפוי בלאייגול10
 

   (INV) –ר מיני מרכזי יחידות מיזוג אוי 15.9
 .יחידות מיזוג יהיו לפי התוכניות וכתב כמויות. 1
 .יש לאשר יחדות מיזוג אצל המתכנן.2
 .גז ירוק . 3
 מעבה . .מאייד  4
 ייאסיר . .משאבת חום + ד5
 .לוחית הפעלה .6
 .המחיר כולל מס קניה. 7
 ם. ט למעבי.פק8

   חשבון הקבלן . לאישורים שונים למערכת המיזוג על ים* כל האגרות הנדרש

באחריות הקבלן לוודא כי קבלן השלד מכין ומבצע את כל הפתחים הדרושים   * 
 למערכות שלו . 
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 מעליות   - 17רק פ
 
 תנאים כלליים מיוחדים . 1
 
 הגדרות    011.

   .גוף עימו יחתום המבצע על החוזה -     ן  המזמי 
 הקבלן המבצע את הקמת המבנה.  -     אשיבלן רקה            

    .מעליות המבצעת את המעליות נשוא מפרט זהחברת ה -   המבצע/הקבלן            
 מין. הפועל מטעם המזמנהל הפרוייקט  - המפקח              

 .האדריכל שהינו בא כח היזם - כל  האדרי            
     .יעוץ וניהול הנדסישחק, י  - ועץ  הי             
 מפרט זה.  המבצע לספק ולהתקין לפי מערכות והעבודות  שעלכל ה - מתקנים  ה            
 . פיר המעלית וגם חדר המכונות לפי המקרה - פיר המעלית              
             
 . ט מצוין בלשון יחיד, הכוונה היא גם לרביםאשר חלק/פריכ           

 
 ה  תכולת העבוד 21.0

וחומרים,    ולהתקנה כגון מחסן כליםות כל הכלים הנחוצים להתארגנות לרב) התקנה הספקה,  
  במפרטכמתואר   או מעליותה ומסירה לשימוש המזמין של מעלית  פעל ה (,אמצעי עזרמנופים ו

עות  עבודה לשבילהשלמת ה  והתעודות הנדרשות  תהעבודו החלקים, החומרים, כולל כל ני הטכ
 .  שורנדרשו במפאם לא  ץ גםרצון המזמין והיוע

מהלך   רכבה,תאוםמפורטות,הון מפורט והגשת תוכניות כוללת העבודה את כל הדרוש לתכנ כמו כן
 הגופים הנוגעים והשלמתה כנדרש.עם כל   העבודה 

  לרבותכלליים הכרים במפרט ובתנאים ת, תאומים הנזות, התוכניוודות, ההספק עלות כל העב 
תשולם    ולאככלולה בהצעת המבצע   ם להשלמת העבודה תחשבחוצינ  אך יםמוזכר  ללו שלאה

 .היאשבגינם כל תוספת מחיר 
 

   התאמות לתקנים  1.03
  והחומרים   עבודהה.בעל תו תקן מאושר ע"י מכון התקנים לסוג זה של מתקניםלהיות מבצע  על ה

חסות  ואין התימידה ב  2481ישראלי אחרון למעליות שמספרו תאימו לתקן י שיסופקו והחלקים
 העדכנית.   בגירסה  EN 81אירופאי  ל תקןע ש להסתמך י  מסויםיף לי לסעבתקן ישרא 

 בנוסף על המבצע לעמוד גם בדרישות והתקנים הבאים: 

   .עבודות חשמל ואש  יחוק •

 המתיחס לרעש ממעליות.   – 1004תקן ישראלי  •

 ובניה המתיחסים למעליות.  חוקי תכנון •

 . תקנות שרותי כבאות ארציים ומקומיים •

 (. 1970דה נוסח חדש ) פקודת הבטיחות בעבו •

 הנחיות יועץ בטיחות.  •

 הנחיות יועץ אקוסטיקה.  •

 . 70חלק  2481דרישות נגישות לנכים לפי תקן  •
 

   תוכניות ואישורים 1.04
 : תכניות שתכלולנה ור המפקח מערכות, על המבצע להגיש לאישם קבלת העבודהיות מ שבועו 3ך תו

 (.  LAYOUTם) רשימות הרכיבים השוניתוכניות הרכבה מפורטות עם  •

 .פיגום,פתחים שונים ועומסיםלביצוע לרבות  תוכניות בנייה מפורטות עם כל הדרישות  •

 ת נחוצות . ת והזנורטומפותוכניות חשמל  •

 תוכניות אביזרי פיקוד וסיגנליזציה בפיר ובתא המעלית.  •

 וכנית פרטי התא והחזיתות ) בהתאם לדרישת האדריכל (.ת •
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לבחיתוכניות   • דרושות  לחצנים,מעקה,  ודוגמאות   , גוונים  משקופים,   , הדלתות  צורת  רת 
 תקרה, תאורה, ציפוי קירות וכיוצ"ב.  

 הפרויקט ואישור המזמין ו/או בא כוחו.  ך ביצועצורש לית נוספת שתדרכל תכנ •
העתקיה בשני  תוגשנה  לדרישות  תוכניות  ובהתאם  הפרטים  להבנת  ברור  מידה  בקנה  ותהיינה  ם 

 מקובלות.   שרטוט
  עד לאישור הסופי הן של המפקח והן של תוכניות חוזרות    לרבות  להגיש את תוכניותיו   על המבצע

 . יכלדרהא
הסופי האישור  את    לע, לאחר  להגיש  ב תוכניההמבצע  המאושרות  לשם  לעותקים    5-ות  מפקח 

יכניס   אימיםהמת הפצתם לגורמים ולא  המכרז  תוכניות  על  תוכניותיו  את  יבסס  שינויים  המבצע 
המ אישור  וחלקללא  במידה  בכתב.  תוכניותמ  פקח  לפי  בוצע  למבצע,  המבנה  שי  שהועברו  נוי  כל 

 חשבונו. בצע יבוצע על  שידרוש המ
 חיל את עבודותיו רק לאחר קבלת אישור לתוכניותיו.  צע להתעל המב

 
   ולמבנה לתוכניות התאמה למפרט, 1.05

 שכבר   לחלק המבנה לאה לתוכניות, למפרט,כל העבודות שיבצע המבצע באתר יהיו בהתאמה מ 
 ולחוזה.   בוצע

 ליות בלבד  ות שמקבל המבצע הינן כל ל שינוי חייב לקבל את אישור המפקח בכתב.  התוכניכ
 .  מקובלת במידותה ותיתכן סטיי

   אות ולתכנן בהתאם. את המידות כפי שהן במציד ל המבצע למדוע
 יים.הקצב  מהתוכניות לאת בצע יבדוק ויתאים המ
 

   דהמהלך העבו 1.06
 העבודות  וינהל יומן ובו תירשמנה כלמהלך העבודה  ח מפורט על "דו המבצע ימציא למזמין

 .  חומר הנ"ליין ב בכל עת לע מזמין רשאיוהשביצע 
 עבודת המבצע    עת לעת ובכל שלב חשובמזמין עפ"י דרישת המזמין וכן מ ל  דו"ח והיומן יימסרוה

 .  בודהעל ביצוע הע השפעה   להשיש 
כך   המבצע להודיע על  שהמזמין צריך לבצעם מראש לצורך המבצע, עלאו שינויים   תאם ישנן עבודו
עלות   ,ך המבצע מראשכאם לא יודיע על  ם בעבודת ההרכבה.כדי למנוע עיכובימראש למזמין 
 המבצע.  על צועה יחול יב העבודה ו/או 

 
 עבודות עם קבלנים באתר 1.07

בודותיו תוך שיתוף  את עועל המבצע לתאם  ניםבלנים וקבלני משנה שובאתר הבנייה יעבדו ק
הנושא   ימסר, וכיו"ב ביעות ם אלו. במידה ויתגלו חילוקי דעות,הפרעות, תגורמיפעולה הדוק עם 

 דים. דצהוהכרעתו תהיה סופית ומחייבת את היועץ   \פקח הכרעת המל
 

    עבודות בהספקת המזמין 1.08

        .ניות)אם נדרש( לפי התוכ  תחדר מכונוובניית פיר   •

 הפגושות. יציקת יסודות בבור המעלית עבור  •

 הפיר וסיודו.  ניקוי  •

 יגום על פי תוכניות המבצע. פ •

   .ן משקופים לפי דרישת המפקח/היועץטובי •

 ה. וד אקוסטי של הפיר על פי יועץ אקוסטיק ביד •

 פתח עם רפפות לשיחרור עשן ואיורור הפיר. •

 .הפיר  ריסוד בבות  קכבל האר •

 )רק אם הפיר טרם נבנה(.   ירווים בראש הפ •

 ווי תקשורת וטלפון עד ראש הפיר.  וק הזנת חשמל לרבות מפסקים  •

 ההרכבה.   בקרבת הפיר לצורך הזנה חשמלית זמנית •
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  טיב העבודה, ביצוע וחומרים 1.09
  תקנים הקיימיםול העבודה ברמה גבוהה ובהתאם לכללים לחוקיםאת  לבצע  המבצע מתחייב
 והמקובלים.  

מנוסים בעבודות מסוג זה ובהשגחתו המתמדת של  ו  דות תבוצענה ע"י עובדים מאומניםכל העבו
 החומרים יהיו מהמין המשובח ביותר. ו ע"י המפקח ו ם שאושרבחומרי מנהל עבודה תוך שימוש
ראה שתימסר  המבצע ,האחראי על העבודה. כל הו נהל עבודה מטעםקום מבזמן ההרכבה יהיה במ

 המבצע.נהל העבודה תחייב את למ
המפקח יהיה רשאי לדרוש את הרחקתו של מנהל העבודה או כל עובד של המבצע שלדעתו הינו  

 יא לפועל את העבודה ברמה מקצועית נאותה או שהתנהגותו אינה כשרה בעיניו  בלתי מוכשר להוצ
       

   נזקים וביטוח 101.
אחראי   ו/או  המבצע  המזמין  את  לפצות  שויידרש  נזק  כל  בגין  אחר  ייגרם  צד 

שלו   המשנה  קבלני  או  עובדיו  או  המבצע  מעבודות  כתוצאה  אדם  ולבני  לבנין,למכונות,למתקנים 
 קיפין או נזק שנגרם כתוצאה מפגם בחומרים שסופקו על ידו. במישרין או בע 
 מנציג המזמין והמפקח. ללא אישור מוקדם מבנהה בת חציבו דות או פעולאין לבצע עבו

 תאימים לעובדיו המהווים כיסוי מלא לנזקים  המתוארים לעיל. חייב לדאג לביטוחים מהמבצע 
 .ולת עבודת לפני תחיפקח על המבצע להמציא עותק מהפוליסות למ

      
 מסירת המתקן      1.11

כון  החשמל ומחברת  ואישור של  דות בדיקהימציא המבצע למפקח תעו ן בסיום הרכבת המתק 
לרבות בדיקות חוזרות  ע. כל הבדיקות הנ"ל טיב של המבצהקרת ת בק התקנים וכן אישורי בדי

 יוזמנו ע"י המבצע ועל חשבונו. באשמת המבצע, 
וכניות  המתקן , ת" )תוכניות הרכבת   AS MADE  כולל מסירת תוכניות "תוצאות הבדיקות הנ"ל 

העתקים   3ין ב מזמהוראות אחזקה וכן רשימת חלקי חילוף כולל מק"טים(, יוגשו למל ופיקוד , חש
גשת מסמכים אלו תיערך בדיקה נוספת למעלית בהשתתפות המפקח והיועץ ותיבדק  לאחר ה

 התאמת המתקן למפרט ולתוכניות.  
 הבדיקות.  ם לביצוע ע יעמיד לרשות המזמין את כל אמצעי העזר וכח האדבצהמ

היה קבלה  ועם תו אי התאמות או ליקויים, על המבצע לבצעם מיידית ורק לאחר ביצבמידה ויתגל 
 של המתקן. סופית 

 
   הדרכה    1.12
זמן  ובמתן עזרה ב כון המשתמש בשימוש נ עובדיאת  דריך המבצעלמזמין, י   מתקןמסירת העם 

 שים מן המעלית.  חילוץ אנ
מזמין ולהכשירם  ההדריך את נציגי ( ,על המבצע לMRLמסוג  ל פי דרישת המזמין )במעליותע

ת ההדרכה תעודות  א אנשים שעברול יק הדרכה, על המבצע להנפ לביצוע חילוץ ממעלית. בתום ה
 .  ילוץ ח רישמיות המאשרות את כשירותם לבצע 

 פעמים בשנה.   2 –ה גבוהה מ מין אך לא תהיתקבע ע"י המז  תדירות ההדרכה
 ם.  ע"י המבצע בחינההדרכה תינתן 

 
 ערבויות  1.13

   המזמין. לדרישות מעלית בהתאם  ציוד ופעולת הה  המבצע נדרש לתת ערבויות מתאימות לטיב
 

 אחריות     1.14
 ציגו.  נמפקח או  הע"י    הסופיתתחלת תקופת האחריות למעלית תהיה מתאריך קבלתה ה
ועל  שבוצעה העבודה   על והיא תחול  מהתאריך הנ"ל חודשים 12 -לתקופת האחריות היא בע כי קנ

  החלקים שהותקנו.  
 . במעלית לא תקיןמכח עליון או שימוש   אחריות הקבלן לא תחול על נזקים כתוצאה

 
  שרות בתקופת האחריות 1.15

רות שוטף  שלספק מבצע ייב ה ח ,(וגם לפניה אם המעלית הייתה בשימוש)אחריות בתקופת ה
 ות נוכח בבדיקת בודק מוסמך.למעלית ולשלוח את נציגו להי
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  את כל התקלותו  נקייטפל במעלית וחלקיה במשך תקופת אחריותו ויחזיקה במצב תקין ו המבצע
  ות לאחר ההודעה. שע 24שתתרחשנה יתקן הקבלן מייד ועל חשבונו לכל המאוחר חר לא

חלק   להחליף כלו  קלקולייב לתקן כל  ה למעלית והמבצע ח קקופת האחריות תעשה בדיתבתום 
 . התגלשה פגום

 תנתן אחריות נוספת של שנה.  תקופת האחריות חלפו ב לכל החלקים שיו
חודש לבצע טיפול  ב לקים חייב המבצע לפחות פעם אחתהקלקולים והחלפת החן בנוסף לתיקו 

צל  איירשמו בספר שרות   השרות  דותעבוו   םתיקונ, המלצות היצרן. הקלקוליםמונע למעלית על פי 
חילוף מקוריים בכמות סבירה ומצהיר   מחסנו מלאי של חלקיב ב להחזיקהמבצע מתחיי המזמין.  

 הצעה. הנ"ל גם בעת מתן ה וףלקי החילחשברשותו נמצאים 
 לשנה לכל מעלית.   4להשבתת המעלית לא יעלה על הגרמות   המבצע מתחייב שמספר התקלות

מנו את האחריות  מ נה מורידה אם למפרט ולתוכניות , איצע את עבודתו בהתהעובדה שהמבצע בי
 התקינה של המתקנים.   פעולתםלהבטחת  

  ציודההמפקח על בחירת   שורואי משגיאות בתוכניותהנובעת עבור כל תקלה    חראיא המבצע בלבד 
  של המבצע אינו משחרר את המבצע מאחריותו.  

לתקן   ע צבמהמ אי המפקח לדרושרש ,או בטיב העבודה רחומב  ליקויים מידה ויתגלו פגמים אוב
  או להחליף את הציוד הפגום. 

   
 . עליתבמחיר המ  יםכלול,  האחריותהתיקונים  והחלפת החלקים בתקופת 

 
   ן שרותלמתהסכם  1.16

 צרכנות. ל  שרות בנוסח כפי שאושר על ידי המועצה המזמין והמבצע יחתמו על חוזה
   יין בכתב הכמויותעלות השרות תהיה כמצו

   מהם חשמלאי מוסמך.טכנאים שלהם "הכשר" לעבודה בגובה ואחד  2יהיה ע"י השרות ביצוע 
 

   הזמנה חלקית 1.17
 ות או רק את חלקם. ת כל סעיפי כתב הכמוי המזמין רשאי להזמין א

מיתרתם   מויות יוכל המזמין להזמין את יתרתם או חלק אם יוזמנו רק חלק מסעיפי כתב הכ
 מדות כפי שנקבע בחוזה.  ובתוספת הצירי ההצעה במח

 
 הרכבה בעת שהמבנה פועל  1.18

 ל. וא פועה צע לקחת בחשבון כי עבודתו מהווה מכשול וסכנה לבאי המבנה שבו על המב
זהרה א עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות, לגדר את אזור עבודתו ולהציב שלטי לאור זאת  

 י המבנה. ו/או סכנה לבא  העמתאימים כדי למנוע אפשרות של פגי 
למטרדי לכלוך   בודות הגורמותם האחראי במבנה את מועד ביצוע העכמו כן על המבצע לתאם ע

 מבנה. מהת המבקרים ורעש ולפי הצורך לבצעם בעת העדרו
 

     זמן האספקה  1.19
מנתה ובתנאי  זהחודשים מיום   6זמן ההספקה, הפעלת המעלית ומסירתה לשימוש המזמין יהיה 

חודשים לפני תום התקופה    4מבצע  ה  לרשות  דרושים להרכבת המתקן ימסרוחלקי המבנה הש
 "ל.  הנ
 

     תנאי תשלום. 1.20
 מקדמה בזמן ההזמנה.  20%
 טח. הגעת הציוד במלואו לשלאחר  30%
 לאחר הרכבת כל ציוד המעלית הפיר ) וחדר מכונות אם יש( 30%
 ועץ. ל ילאחר אישור מכון תקנים ואישור מסירה ש 20%

 המחיר הינו צמוד למדד המחירים לצרכן בזמן חתימת ההסכם. 
  

 תאור טכני   . 2
 :תוכן העניינים 
 כללי    2.01 
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 תאור טכני מקוצר    2.02 
 ים תאור סוגי הפיקוד    2.03 
  תאור המערכות החשמליות    2.04 
  פיקוד וההפעלה  תאור אביזרי ה     2.05 
 תאור התא    2.06 
  דלתות הפיר  תאור   2.07 
 תאור משקופי הדלתות    2.08 
 תאור מערכת ההנעה     2.09 
 חלקים המכניים  תאור ה   2.10 

 
   כללי 2.01

סיסיות מהמעלית ואינו הנתונים והדרישות הב ט אתהתאור הטכני המתואר להלן מפר .א
וה כתוספת/השלמות  רט את כל הנדרש עלפי התקנים או בא במקומם אלא מהומפ

 אליהם. 
ט ובתקנים לרבות כל  בלן יספק ויתקין את כל הדרוש במפרהק, ו עבודת במסגרת .ב

 הנחוץ  
  לשימוש המזמין ולשביעות רצונו גם אם  עבודה או   המעלית ומסירתלהשלמת ה 

   במפורש במפרט. חלק/מכלול לא צוינו 

במפרט ובטבלאות ומתייחס לחומרי ופרטי גמר הינו בסיסי בלבד ומהווה   יןהמצוי  .ג
ין שעליהן צריך בא במקום דרישות האדריכל/המזמ  אינודרישות אך  רת כללית למסג

יועברו אליו ויתבססו על  אישורו על גבי התוכניות ש הקבלן לענות ולקבל את 
 דרישותיו.  

יהיה כלול במחיר המעלית כפי שמופיע  ליים  במפרט ובתקנים  כל הנדרש בתנאים הכל .ד
 . הכמויותבכתב 

 

   תאור טכני מקוצר   2.02
 

 מעלית    תאור  

 
 סוג המעלית  

 MRL 
 חשמלית ללא חדר מכונות 

 Aדרוג אנרגטי 
 70תקן נגישות חלק  נוסעים +  שימוש 

 630  כושר הרמה )ק"ג( 
 8  מספר הנוסעים 

 1.0  מ'/ש(  מהירות )
 .Vvvf+dire. Appr  בקרת המהירות 

    
 למעלה, בתוך הפיר    מיקום חדר המכונות  

 עליונה  קומה משקוף  מיקום לוח פיקוד 
 180  הנעות לשעה  

 5.0  אי דיוק בעצירה )מ"מ( 
 פיון גבל + מגע ר  2:1  תילוי 

 14.0  גובה הרמה )מ'( 
 4+1  מספר התחנות  

 ני הצדדים שב   תחים  מספר הפ
 1.75ר'   2.0ע'   מידות הפיר )מ'(
 1.1ר'   1.4ע'   גודל התא )מ'( 

 2.1גובה  0.9  גודל הדלתות )מ'( 
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 אוטומטיות טלסקופיות   ות  הדלתסוג 
 שניות  2  זמן סגירת דלת )שנ'(
 89X62X16  גודל פסי תא )מ"מ( 
 89X62X16  גודל פסי מ.נ )מ"מ( 

 מלא  מאסף  סוג הפיקוד  
 וסעים נ  עמסה  ת השיט

 אנכי  12אופקי ,  10  (.m.g)רעידות מירביות 
 אוטומטית לקומה קרובה   מערכת חילוץ 

 מתכת  מילוי  משקל נגד 

 
 תאור סוגי הפיקודים   2.03

    מאסף מלא )סימפלקס(  .א

 )אחד לכל כוון(. לחצנים  2בכל תחנה  •

 בתחנות קיצוניות, לחצן אחד.  •

 המתאימות לכוון נסיעתה.  הכוונים(ריאות )בשני קהמעלית עונה ל •
 כללי   .ב

 בנוסף לנדרש בפיקודים השונים,הפקודים יכילו גם את הדרישות הבאות:      

   .פקוד כבאים תלת מצבי )ידני+גלאים( •

 כל הלחצנים הם עם נורית לאישור רישום הפקודה.   •

חות ללא  פתמועד גמר התקנת המעלית ניתן יהיה להחליף את הלחצנים במ עד •
   .תוספת מחיר

 .עומס מלא •

 בתא(.עומס יתר )עם נורה וזמזם  •

   .סגירה איטית של הדלתות בעת הפרעה בסגירתן עם נורה וזמזם בתא •

   . פתיחה מוקדמת •

 מפלס הפודסט. ית התא מפלוס מחדש למפלס הקומה בעת שקיעה או עלי  •

 . קת פיקוד )למעלית שאינה למגורים( ע"י מתג מפתח בקומת הקרקעהפס •

  . EN81ום לפי סידור להפעלה בשעת חר •

 . עלית הידראולית בלבד(אוטומטית ע"י מצבר/מטען )למירידת חירום  •
 

 ית תאור המערכת החשמל   2.04
  לוח הפקוד .א
 נאותה  יבנה בתוך ארון פלדה בעל דלתות לנעילה, עם צירים ומערכת אורור      

ות ד המבוססים על טכניקבלו חלקים חדשים מקוריים בלהלוח ואביזרי  החשמל בו יכי
 עדכניות המתאימות לפעולה בטוחה, אמינה ושקטה. חדשות  

 ונים נוספים כגון:  הלוח יכיל את כל הנדרש לפעולת המעלית וכן מנגנ

   .יבשים" לחיווי תקלות, למערכות פיקוח ובקרה  "מגעים •

   .הלחיבור למערכת בקרת המבנ RS232וני מסוג ממשק אלקטר •

   .לפחות 0.92ור כפל ההספק ל מערכת קבלים לשיפ  •

   .מגעים נוספים כפי שנדרש במפרט והתקנים •

  מהדקים  באמצעות  יהיו וכל  החיבורים  במהדקים    מהמגעים  היציאות  •
   .יציבים המסומנים בצורה ברורה ואמינה כך שישתמרו לשנים רבות

   .לית בקומה )פועלת גם בהפסקת חשמל(זיהוי מקום המענורית ל •
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   ציה חשמלית וכבל כפיףאינסטל .ב
 לאחר המפסקים הראשיים של חדר מכונות. הקבלן יבצע את כל החיווט החשמלי  

האינסטלציה בפיר תעשה בתעלות  ו  שה בתעלות פחכל האינסטלציה בחדר מכונות תע
 .C.V.Pאו   פח 

 טים יהיו מוגנים בתוך צנרת . החות הסתעפות ותעפות תעשה עם קופסכל הס

 ש בסיום העבודה. ן בהתאם לתוכנית שתוגיהיה מסומ  החיווט

יציבה   יחוזק בצורהומיוחד למעליות ו בעל גמישות גבוהה  יהיה  חשמלי  ה  כפיףהכבל ה
טי  לחו יר והמבנה יהיה כזה שמשקל הכבל לא יועבר תא ולאמצע הפלתחתית ה

חוטים בכל  3  –אך לא פחות מ  על הנדרשחוטים מ  %15   החשמל. הכבל יכלול לפחות
 כבל.

 רת התא  תאו .ג
בעלי אורך חיים גבוה והיא תתבצע כך   LEDת גופי היה באמצעו התאורה בתא ת

 שתהיה גישה קלה לטיפול והחלפת הנורות. 
 . (מגוריםבמעליות ל) תופעל אוטומטית   התאורה

תופעל  ויתרת התאורה מהתאורה תופעל באמצעות מתג   חלק במעליות אחרות,
   באמצעות מתג מפתח.

 .  LEDהיא בטכניקת תאורת החרום תהיה גם 
 ולה על גנרטור פע .ד

  בו זמנית ולאחרנסיעה   אשר מונע מהמעליות יותקן סדור )בעת פעולת הגנרטור(
השניה לקומה שתקבע  יאחת אחר  הן תסענה  (בהפסקת החשמל)נה שהמעליות תעצר 

     .עולה )או יותר לפי דרישה(בלבד בפת אח כך שבסוף התהליך תשאר מעלית

 פון מערכת אינטרקום/טל .ה
נטרקום המופעל אוטומטית )פותח את הקו לדיבור ושמיעה( בעת  איבמעלית יותקן 

 לחיצה על לחצן האזעקה. 

המעלית, לוח הפיקוד/חדר מכונות,מוקד שרות ארצי   האינטרקום מקשר בין תא 
 . כו'וומוקדים נוספים כגון בקרה, מודיעין  

לפי  מנויים  3בחיוג בין   האינטרקום יכיל גם חייגן אוטומטי המאפשר דילוג אוטומטי
 סדר במקרה של מוקד "תפוס"  

 שאינם יבשיםעצמאית באמצעות מטען ומצברים חשמלית בעלת הזנה  המערכת תהיה  
 דורשים טיפול.  

ע"י   ענקודות "הקצה" של המערכת תסופקנה ע"י הקבלן באופן ומיקום כפי שייקב
 . המזמין

   אופציה - מוניטורינג ותקשורת )בקרה( .ו
  LEDי המזמין יספק הקבלן ויתקין מחשב, צג קרה שמיקומו ייקבע ע"במוקד הב

 להדפסת הנתונים מהצג.  , מקלדת ומדפסת לייזר27עוני "צב
מחוברת לכל המעליות ובאמצעותה ניתן לצפות בצג ולראות את מצב   המערכת

ו, סטטיסטיקות שונות נחוצות וכן לבצע שינויים בפיקוד  המעליות, תקלות שהתרחש
 הכל בצורה קלה ופשוטה. , את פעולת המעליות  ולהפסיק
מיקום ,  בנוסף   הדלתות,  מצב  את  בנפרד(  מעלית  )לכל  בצג  לראות  יהיה  אפשר 

מים לארועים כגון הפרעות לדלת, עומס יתר, וונה, קריאות החוץ וכוונן, זמזלית,כעהמ
 וכד'.  תקלה, אזעקה

 המוניטור.  עבור   UPSלפי דרישה וללא תוספת מחיר תסופק גם מערכת 
 ישות מוגבלים  התאמה לנג  .ז

 2481סעיף התקנים )ותתאים לחוקי ותקני הנגישות כמצויים ב  כאמור, המעלית תצויד
 ים.  גם לדרישות הרשויות וארגוני הנכ  ( ובנוסף1918ן ותק  70 חלק

לכך בצע ע"י הקלטת אנשים מומחים ומתאימים  תהכריזה בתא תהיה חדה וברורה ות 
 .  ובתנאים מתאימים
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   אופציה -( CCTVא )צלמה במעגל סגור בת מ .ח
הספקת הקבלן תכלול את כל הדרוש להתקנת מצלמה כפי שיקבע המזמין והכנות  

 בתא את הסידורים הבאים:   הקבלן תכלולנה

 על גג התא.  220VX16AMPוגן הזנות חשמליות ושקע כוח מ  •

ל  ב בכ ים מיוחדים ו/או כבלים מסוככים מתאימים )לפי הוראות המזמין( דגי •
 עד גג התא.   ראש הפיר מכונות /הכפיף בין חדר 

 
   ביזרי הפיקוד וההפעלהתאור א  2.05

 אביזרי הפיקוד וההפעלה הנדרשים  .א
 בתא        

  .טבלת לחצנים לכל גובה התא •

  .המאווררמתג מפתח להפעלת   •

 ראה קומות וכוון. מ •

   .חצני פתח וסגור לדלתותל •

 )אופציה( .טייםהפעלה באמצעות קורא כרטיסי קרבה מגנ  •
 תחנות  ב    

   .מראה קומות וכוון בתחנה ראשית  •

   .מראה קומות וכוון ביתר התחנות •

   .גונגים בכל התחנות •

 )אופציה( מגנטיים להפעלה/שימוש במעלית.  הקרב  ייסקוראי כרט  •

 לית בקומה ראשית.מפתח לבטול מע •
 

 ת הלחצנים  ואור טבלת .ו

ופסא  "מ לפחות המחוברים לקמ 3שלטי טבלת הלחצנים יהיו מפלב"ם בעובי   •
 . באמצעות ברגים מיוחדים

שלט טבלת הלחצנים בתא יהיה לכל גובה התא והוא יחובר לקופסא ע"י   •
 (. לא ברגיםצירים   )ל

 שלט טבלת הלחצנים בתא יהיה במישור קיר התא.   •
 

 נג מראי הקומות/כוון/גותאור  .ז

לקופסא    מ"מ לפחות ויחוברו 3שלטי הטבלות הנ"ל יהיו מפלב"ם בעובי  •
 ם מיוחדים שאינם בולטים מפני השלט.  באמצעות ברגי

   . DOT MATRIXמראי הקומות יהיו מסוג  •

 מ"מ לפחות.   50 גובה מראה הקומות והכוון יהיה •

( ועוצמת  לירידהונה בין עליה סוגי צליל )ש  2הגונג הינו אלקטרוני וסמוי בעל  •
 צליל הגונג ניתנת לכוון בנפרד לכל קומה. 

  

 אופציה  -ת פיקוד שב .ח
  .המעלית תצוייד בפיקוד שבת לפי מכון "צומת" לפי דרישה

וקד בקרה במבנה  הפעלת פיקוד השבת תהיה באמצעות מתג ו/או שעון שבת ו/או ממ
 לפי דרישת המזמין.  

 בתא ובתחנות יפעלו גם בפיקוד שבת.  מראה הקומות 
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 אופציה  -הפעלת המעלית באמצעות "קורא כרטיסים"  .ט
ה מהתא לקומה יעודית תתבצע רק לאחר העברת ת מהקומות ו/או שליחתקריאת המעלי

 ים בתא(.קורא כרטיסי קרבה מגנטיים )המזמין ייקבע את מיקום קורא הכרטיס

המעלית באמצעות הלחצן )הרגיל(  רק העברת הכרטיס תאפשר קריאה או שליחת 
 ים שבטבלת הלחצנים. המתא

לט הטבלה ויהיה  והוא יותקן מאחורי ש  כאמור, קורא הכררטיסים יהיה מסוג "קרבה"
 סמוי.  

כרטיסים וכרטיסים   איהספקת הקבלן תכלול את כל הנחוץ לרבות תוכנה, חווט, קור
 עצמם.

 סים ייקבע ע"י המזמין.  יהכרט  סוג קורא

 
 תאור התא   2.06  

לים עליו וברמת הרעש  עו בעומסים ובמהירויות המופמבנה התא יבטיח את עמידת
 .  ובלים והנדרשים במפרטוהרעידות המק

 מ"מ לפחות .  2.0הקירות והרצפה יבנו מפח פלדה בעובי 
תחתיה ותבטיח עמידה  חיזוקים מ  מ"מ לפחות עם 5.0מפח פלדה בעובי רצפת התא תיבנה  

רת כפי שמתוארת במפרט נאותה ויציבה בעת העמסת התא ע"י מלגזה או כל צורה אח
 והמפעילה עומסים נקודתיים גבוהים.  

 רה מונמכת לתאורה או שתהייה תאורה ישירה. ת לתקרת התא תותקן תקמתח
 ל. התאורה תותקן כך שתהיה בטוחה ומוגנת ושאינה ניתנת לפירוק בנק  

קרה יותקן מפוח שקט המאוורר את התא באמצעות תעלות מיוחדות למניעת מעל התי
 עידות.  רעש ור

קים  סרגלי הגנה למניעת נז)בשוליה( יותקן סוקול ועל הקירות יותקנו   סביב הרצפה 
 בקירות כתוצאה מחבטות. 

 ירות התא יותקנו מעקים יציבים על פי הדרישות והתקנים. על חלק או כל ק
וכנפי הדלתות יצופו בחומר מיוחד הסופג רעשים ורעידות שעוביו  תא, תקרתו קירות ה

 מעובי הפח שעליו הוא מודבק.  כפול לפחות 
ירה שרגישותו ניתנת לכוון  צויידת במגביל כוח סגבפתח התא תותקן דלת אוטומטית המ

אלקטריים המונעים את סגירת הדלתות  -תאים פוטו-תותקן מערכת טורובשפת כנף הדלת 
 אותה מחדש במקרה ויש הפרעה במסלול הדלת הנסגרת(   )או פותחים

ומבנהו יבטיח עמידה בכוחות המופעלים על  יל אלומיניום משוך  התא יבנה מפרופ סף דלת
 יוד בצורה המתוארת.  ף בעת הכנסה והוצאת צהס

 ובתחילת הפתיחה. ון והינה איטית יותר בסוף הסגירהתנת לכומהירות פעולת הדלת ני
 בשיטת בקרת תדר עם "למידה עצמית" של תחום הפעולה.   הדלת פועל  מנוע

 כדלקמן: חומרי הגמר בתא יהיו

או   אימים לעומסיםהמת  או אריחים מיוחד PVCרצפה מפח פלב"ם מחוספס או   •
 . מקטלוג היצרן שיש

  .טקסטורהקירות מפלב"ם עם  •

 תקרה מונמכת.  עם תקרת התא מפלב"ם מלוטש או  •

   .לוטשדלת התא מפלב"ם מ  •
ם אמור החומרים המצויינים הינם לאינפורמציה בלבד ופרטי הגמר הסופיים והחומרי כ

   ללא כל תוספת מחיר.  ייקבעו ע"י האדריכל
 

   הפיר תאור דלתות   2.07
 טיות אופקיות ומופעלות ע"י דלת התא.  הדלתות אוטומ 

מר סופג רעש ת בחומ"מ לפחות והן מותזו 1.5כנפי הדלתות מפח פלדה דקופירט בעובי  
 .  לקה, גימור הכנפיים הינו בציפוי נירוסטה חורעידות שעוביו כפול מעובי הכנף

   .הכנף עם דופן כפולה
 בחירום.  לפתיחה ידנית)רוזטה( ת פלב"ם בכל דלת יהיה פתח עם טבע 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    170  

המותקן על חיזוקים המחוברים לקירות הפיר כדי  סף הדלת מפרופיל אלומיניום משוך 
 כוחות המופעלים עליו בעת הכנסת והוצאת ציוד מהתא.  את ה שיוכל לספוג 

ם /סינורים למניעת תאונות/פגיעות וכן פחי כיסוי לכל  מעל ומתחת לכל דלת יותקנו מגיני
 ות. הדלתות הקיצוניר בין  גובה הפי

 מ"מ לפחות. 2.0 וי יהיו מפח פלדה בעוביהסינרים/פחי הכיס
 

 תאור משקופי הדלתות     2.08
 יר יותקן משקוף מאחת הצורות הבאות:כל דלת פסביב  
   .הקיר בפתח משקוף עיוור/סמוי המתאים לציפוי אבן על כל עובי .א
   .בחזית ס"מ רוחב X 10ס"מ עומק  5משקוף מלבני במידות כ   .ב
 ס"מ.  12עד   5חזית ב והעוטף את כל עובי קיר החזית בפתח ורוחב משקוף עוטף, .ג

מ"מ לפחות ויחוזקו בכל צידיהם למניעת   2.0עובי המשקופים יהיו מפח פלב"ם מוברש ב
 תזוזתם בעת היציקה ו/או חיבור הדלתות אליהן.  

נה וצורתם תיקבע  ים )עומק ורוחב( תקבע לאחר מדידת המצב הקיים במב מידת המשקופ
 האדריכל. ע"י 

ים מסוג ג' יסופקו  משקופים מסוג א' או ב' הנ"ל יסופקו במסגרת מחיר המעלית ומשקופ 
 צויין בכתב בכמויות. תפת מחיר שבתוס

 האדריכל/המזמין ייקבעו את סוג המשקופים שיותקנו.  
 

   ר מערכת ההנעהתאו   2.09
  דר מכונות()חשמלית ללא ח MRLמערכת הנעה מסוג   א.       

 ה מנוע הרמ
 המנוע יהיה מסוג מבוקר תדר בחוג סגור המתאים לעומס ולמהירות. 

שקל הנגדי ישירות באמצעות כבלי  תמסורת והתנועה תועבר לתא ולמהמנוע ללא 
 פלדה/רצועות הרמה.  

 הנעות בשעה ומצויד במערכת אורור פנימית ועצמאית.  180בעלות המנוע מתאים למעליות 
 /ההתנעה מבוקרים.  רת בכל מהלכה והעצירההתנועה מבוק

עם פילוס  ) DIRECT-APPROACHהעצירה הסופית היא עם גישה ישירה לקומה 
 והעצירה הסופית חשמלית.  (רה של אי דיוק בעצירהאוטומטי מחדש במק

רות עם בידוד מתאים ומקורי למניעת העברת מסגרת המורכבת על קונוע מורכב על המ
 . רעשים ורעידות למבנה

 סינון רעשים 
ת תצויד במנגנון לסינון "רעשים חשמליים" ולמניעת חדירתם למערכות  המערכ

ושל המערכת במבנה כולל הגבלת הרמוניות  מכניות והאלקטרוניות של המעלית  האלקטרו 

 שעה.   1:95%לקיום הסתברות של    בפרק זמן  THD ≤ 5%של חשמליות לסטיה מירבית 
 חילוץ אוטומטי חשמלי  

תביאו לתחנה קרובה  , את תא המעלית  אוטומטית יעחשמל /תקלה המערכת תנבהפסקת 
 ותפתח את דלתותיו.

 הפיקוד. זו ניתנת לביצוע גם ידנית מלוח   פעולה
סוללות/ מצברים מיוחדים יבשים  הזנת מערכת ההרמה במקרה זה תהיה באמצעות 

 קדמיום( שטעינתם באמצעות מטען מיוחד המתאים למטרה זו. -קל)ני
ירדה מתחת לרמה מסוימת, תופיע בעת שטעינת הסוללות   רכת לא ידרש טיפול אךלמע

 סטית בלוח הפיקוד ובבקרה. התראה ויזואלית ואקו 
 ידני מכני  חילוץ 

לקומה   חת הבלם וסיבובו ידנית עד להבאת התאפתי המנוע יצוייד במנגנון המאפשר את 
 בות.בפעולות מכניות מורכ  בצורה קלה, פשוטה, בטוחה ומהירה ללא צורך ,וזאתהקרובה

 החזר אנרגיה לרשת 
 .  ת הפעולההמערכת תצוייד במנגנון המחזיר אנרגיה לרשת בע
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   מכנייםתאור החלקים ה     2.10
 גלגלים  א.
ן עצמי למניעת צורך  ותקן יצוידו במיסבים כדוריים אטומים בעלי שימכל גלגלי המ        

 בטיפול בהם 
 כבלי פלדה להרמה   .ב

 ה ומגעי כבל רופף. בבורג למתיח  יצוידו  םקצוות הכבלי
   מובילים ) פסים לתא ולמשקל הנגדי(  .ג

 מיוחדים למעליות עשויים במשיכה, מושחזים ומלוטשים.

 משקל נגדי  .ד
   הרמה של התא ויבנה מפלדה בשלמותו )מסגרת ומילוי(.מכושר ה  50%יאזן 

 לי הובלה  נע .ה
 ת ויעודה. ם ויתאימו לסוג המעלימ/ש, יהיו נעלי החלקה או נעלי גלגלי 1.6עד מהירות 
ם וסוגם יקבעו על פי העומס, גלגלים שגודל הנעליים יהיו מסוג   מ/ש, 1.6מעל מהירות  
 המעלית וייעודה.המהירות, סוג 

 מפוח לאוורור התא   .ו
 נוסעים יותקן מפוח אחד.    8במעלית עד 

 מפוחים. 2נוסעים יותקנו  8כושר נשיאתה מעל במעלית ש

בערך והפעלתם תהיה שקטה עם  ים בשעהפעמ 70חלופת אויר של  המפוחים יבטיחו ת
 את כיוון זרימת האויר שלהם.    להפוך אפשרות

מתג או מתג מפתח )ייקבע ע"י המזמין(  ית או על ידי תהיה אוטומט הפעלת המפוחים
 יתנת לכוון.  והפסקתם אוטומטית לאחר השהיה הנ 

 יעת רעש ורעידות  מנ .ז
ריה כדי  זת המעלית ואביהנדרשים להשקטת פעול על הקבלן לנקוט בכל האמצעים

רבות הללו של יועץ האקוסטיקה. בין יתר עבודות הקבלן  לעמוד בתקנים ובדרישות ל
 לבצע גם: עליו 

 בידוד המנוע/מכונה מהמבנה  •

דות ורעשים בעת תנועת  אמצעים אחרים נוספים על התא ובפיר למניעת רעי  •
 ר וכד'. ת בפיו יר, כמות המעליהמעלית והנובעים ממהירותה ו/או מבנה הפ 

 קורות ורשתות הפרדה  .ח
ין את כל הקורות לחיבור הפסים אליהם ואת רשתות ההפרדה  הקבלן נדרש להתק

 כל גבהו אם נחוץ.  הפיר ולבבור 

 ווים וקורות הרמה  .ט
 כונות יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן.  כל קורות הפלדה הנחוצים בפיר ובחדר מ

ו  תהיה יצוקה ולא הותקנ  תקרת הפיר ת הקבלן לעבודה בבניןכמו כן במידה ובעת כניס
 בה ווים , התקנתם תתבצע על ידו ועל חשבונו.  

 סולם בבור  .י
 . ע"י הקבלן על פי התקניםיסופק ויותקן 

 הגנות למניעת נזקי שטפון א.י
ן להתקין בבור הפיר גלאי הגורם להפסקת פעולת  למניעת נזקי שטפון על הקבל 

 יה ידנית(.ולה יה ומה )חידוש הפע עתה לק לאחר הג המעלית 
 . ה בהתראה ויזואלית ואקוסטית בבקרה ולוח הפיקודפעולת הגלאי תלוו 

    קיצור כבלי הרמה ב.י
על הקבלן להתקין את הפגושות בבור על גבי "כסאות" מתאימים הניתנים לפירוק  

 רכות כבלי ההרמה לאחר שימוש. בעת התא
תבצע ע"י  האחריות( ית שונה )גם לאחר תקופאבפעם הרבכל מקרה קיצור הכבלים 

 ועל חשבון הקבלן.  
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 .  פירוט תוצרת החלקים )נספח א'( 3

 נדרש למלא את פרוט החלקים הר"מ ולצרף להצעתו את נתוני היצרן המתאימים  קבלן המעלית 
 צע לדרישות. המאשרים את התאמת הציוד המו

 משמש אסמכתא להתאמת  אך אישור היועץ אינו , לפני קבלת אישור היועץ  אין להזמין ציוד מחו"ל
 הקבלן.  הציוד המאושר לדרישות וזה הינו באחריות

 
 תחנות  4+1מ/ש ,  1.0ק"ג ,  063עומס   , MRL מעלית   3.1 
 

 
 ארץ ייצור   יצרן  והספק  דגם תאור החלק  

    (  מנוע הרמה)והספק א

    בקרת התדר  ב

    יקוד ולוח פיקוד  פ ג

    ים ולחצנים  אינדיקטור ד

    גנון דלת הפיר  מנ ה

    מפעיל הדלתות   ו

    כנפי הדלתות   ז

    אלקטריים -טור תאים פוטו ח

    תא ט

    התקן תפיסה   י

    מנגנון שקילה   י"א 

    ווסת מהירות   י"ב 

    " התא "נעלי י"ג 

    "נעלי" משקל נגדי   ד י"

    פסי התא   ו ט"

    די  פסי המשקל הנג ט"ז

    פגושות   י"ז 

    בתא  מפוח  י"ח 

    אינטרקום  י"ט  

    בקרה  מוניטורינג / כ

 
 
 
 
 תאריך:____________              __ ___________שם הקבלן____     
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 ים בבנין ים מתועשאלמנט - 22 רקפ
 
 יםויפיוצ ותמחיצ 10.22
 

 כללי  1.10.22
  ורט פוכמ  ניותעים בתוכפיים המו יהיה לפי הפרט ת גבסלוחובדות ע עבוביצו 

ן,  כו שרד שימ - ישראליה ה מרכז הבניי את  בהוצ "מדריך למחיצות גבס" פרטבמ
י  , ע"פ פרטחתימת החוזה  ה עדכנית ליוםחרונ א  והנדסה בהוצאה ןאגף תכנו 

 . תנכהמעודהדורה  במ ,"אורבונד" רטי חברתומפ
 .רשיםם הנדטומילהקפיד על האי יש 

 
 גבס  יוציפוי   מחיצות 2.10.22

 
 חומרים  .א

יני  חס) ורודים או ו/ מים( ם ו/או ירוקים )עמידיבניל סגב תלוחו  (1
 .ממ" 12.5בי עוב ים וחסיני אש(ים )עמידי מ רקאו ירקו/ (אש

רש עם כנד ברוחב  וניםים מגולו רופיל מורכבת מפ  קונסטרוקציהה (2
לה  לא יעבכל מקרה   .בלןס הקשיקבע ע"י מהנדרחק במ םניצבי

 .ס"מ  40ל ע  ניצביםהמרחק בין ה 
כדוגמת   ליםרופיפיפוי הקירות מורכבת מלח  ציהרוקטקונס ה 

מ, ס"  2-3ונים בעובי ומגה" מגולו "אופילי  פר ו ות ו/א חיצהמ
 . וקביעת המפקח באתר התאם לתוכניותב

לוחות בכל  )שנית ויקרומ -דו  או/חד קרומיות ו   ויהי יצותהמח (3
 .תוכניותתאם לבה, צד(

   וחבבר היויו  ליהכל  ור במפרטאמל התאםביבוצעו  קיפיםזה (4
י  רטתאם לפובהבתוכניות   ורטכממפ בהתאם לרוחב המחיצה

 . מ"מ לפחות 0.8 ובעוביבונד  ורחברת א
הנדס  אחריות מ היה בלד )מסילות, ניצבים( י הש פרופילי   ביעו (5

 . הקבלן
חבי  משקל מרוב  ממ" 50י צמר סלעים בעוב  לוימי יהפנימ בחלל (6

שקל  מוב מ"מ  50ובי בע תזכוכימר צ מילוי  ו/או  קמ"/ג ק" 80
  בהכ טילןיאולפקיות שי כולל ציפו   לויהמי ,קמ"/ג ק" 24מרחבי 
 . מאליו

ב' "אורבונד" למניעת  זר מיוחד של חאבי "יזרונים יחוזקו עהמ 
 .בידוד ממקומםמזרוני הלישת ג

ובי  ון בעמפח מגולויוחד וף מלהרכיב זקף משקיש   ותתל די הדבצי (7
ייצוב  ע"פ  לי סנד"י  עונה  העליולמסילה ה ק לרצפמ"מ מחוז 2

צע פרופילי  יבקבלן,  ה צהבאם ירן, לחילופי ."ונד אורב "פרטי חב' 
R.H.S. יוחד, על  משקוף המבמקום הזקף ה  בפתחם מגולווני
 .  לא תשלוםנו ול חשבו

 
 ביצוע  הנחיות .ב

 EPDMום ו פסי איטיותקניים  האופק למסלוליםתחת ומ למע (1
ולתקרה    צפהלר חות ות הל קצווטום בין איה  .בנדו/או קומפרי

 .ריליאק  מרק תבאמצעו יבוצע
  ס"מ לרבות סתימה 1יץ בגובה  חרלעבד   ישה המחיצ   תיתבתח 
 . הנחיות יצרן הגבסק המתאים לפי  מסטיב

עברים של  ר המבוע  .בטוןתקרת התגענה עד ל גבס הולוחות  השלד (2
נרות  צ  קשורת,ות חשמלתעלות   אויר לות מיזוגון תעת כג מערכו
  מסביבד של  פילי ון מסגרות מתאימות מפרהכיש לי .בכיו"ות ושונ
טום  איפרטי   .חות הגבסצע הרכבת לובו מכן ת  חרלארק  .םתחילפ

ות  ים בהנחימפורטבהתאם לפרטים ה יבוצע מסביב למעברים
 . טיהיועץ האקוס

עזרת יורכבו ב  הבטוןקרת ברצפה ובת כבות המור תול המסי (3
  יקבע ע" ם י רגיהב רמספ .7/35פלסטי  תדומי 5/35ברגים למיתד 

 . ל המבנהה שוקצי רהקונסט מהנדס
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מגולוון  מפח   ת וניפינת מגן חיצ  יהגנה ע" עוצתב כית אנה פינ כלב (4
 PROTEKTOR  , מסוגסגבות קצוות אנכיות של מחיצ לרבות

1018/2162.   
רה  ד התקמהרצפה וערציף ופן את המחיצות בא  לבצעש י (5

לבצע קודם  יש ה,  בודעדר הנת סמר, מבחילוכ .ביתהקונסטרוקטי
 . ותטית אקוסקרולאחר מכן תרק ות וצכל את המחי

גבס  ת הלוחושבין  וחיםרואי לאטימת כל המלן יהיה אחרקבה (6
 . ורותקנת הצינ חר התלבין הצינורות, לא

וך גב בת אל  מפסקים וכד' גבים, קעש התקנתימנע מיש לה (7
אות קופסיות דרך סט ות אקוכדי למנוע פרצ .הגבסמחיצת 

  .ומז מ לפחות זוס" 60ל שות יש להתקינן במרחק שונ ל החשמה
 . ין החדריםגשרי קול ב  עוזה ימנכ פןבאו

 .ורתותקש  פשריים דרך תעלות חשמלע מעברי רעש אלמנוש י (8
של יבלוט מכל צד   אשר ורגס בוע ותעלה ק כך יבוצע קטע  לשם
ל  ש איטום סה תבוצע השלמתת המכ לאחר התקנ .קירה

רק ממחיצת הגבס באמצעות  בין ה לתעלהבין ים שהמרווח
 . ומרילסטא

  משטחת ק כנדרש עד לקבלקפיד על מרו להות יש לטפ  ור ביןחיבב (9
   .צבעמוחלק מוכן ל

 .גבמדורף אלא ות לא יהיה חופבין הלוח התפר יש להקפיד ש (10
נחיות יועץ  ע"פ האש יבוצע  מעבר  נגד יטום המחיצות כא (11

 . יחותהבט
 

 וק זת חיוקציקונסטר  .ג
  לןעם הקבמט נדס הקבלן,מה ע"י ע ון הקונסטרוקציה יבוצתכנ (1

   .שוםיי"י המפקח לפני ה ו, ויאושר ע ונ על חשב ו
וקצית חיזוק  ע קונסטר תבוצ ס"מ(,  330גבוהות )מעל   במחיצות (2

  .R.H.S ופיליפר,  הגדלת עובי הפחים, צב ינפוף ה בות צי לר
ם  וצית+ק ופלטק בות קרה לרלתו לרצפה  נים אשר יעוגנוגולוומ
 . רותכים וכדומהמ

ות תכנונם,  רבדים, לוחמי זרים האבי טרוקציה וה ונס ר הק ימח (3
 . דהכלול במחיר היחי

 
 גבס במרחבים מוגנים  עבודות 5.10.22

קן  ף לתנים יבוצעו כפומוג  יםב חס במרצות גב לוחות גבס ומחיקירות ב  חיפוי 
 .יםוגנ ם מימרחבים ב ים פנימי וי ם וחיפ רכות של ציפויימע - 5075ראלי  יש

  
 תותב או/ות ויתקרות אקוסט 20.22

 
 לליות  כ ותדריש 1.20.22

 
ה וכן בדרישות עמידות  קן רעידות אדמולת 5103ת יעמדו בת"י כל התקרו  .א

 . ו התקן, ומסומנות בת921י ת"י אש לפ
 
רכבת תקרות  ין בהון ומוניטסיינ בעל היה קבלן מאושרלן יקבה .ב

  .קחהמפ  אושר ע"ימ סטיות,אקו
 
ליה,  הת ת את שיטות ביצוע המרא ות וכניתימציא לאישור המפקח   בלןהק .ג

אויר ומערכות   י חשמל, מיזוגביזר א וכן שלבי שילוב  גון והחיבורעיה
שלב  בכל ה רק וע הת של ביצ יות לתאום מלא בלן האחרעל הק .אחרות
ערכות  ור המפקח כי המ ר אישלו רק לאחרה יחהתק  שלבי .ושלב
 . צעו ונבדקובו קרההת  לשמע ניותמכ-לקטרו הא

 
את אישור  תקרה ולקבל ה תלתליית יו, תוכנונו יש, על חשב להגבלן קעל ה .ד

גם  יאושרו  כניות התו   .טטי לאישור המפקחיגיש חישוב ס  קבלןה  .המפקח
 .םבמכון התקני
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סימון ברור   ות עםריות סגורהמקו  יזותיובאו לאתר בארקרה  הת  יחומר .ה
 . וגןומ  יבש מקוםנו בן ויאוחס צרשם הי של

 
מם באה  עיודים שעמ והקורות  , הורך הקירותל א ן לכממפלס התקרה יסו .ו

 . יאושר ע"י המפקחציוד מקצועי ושה ביעהסימון  .ה במגעהתקר
 
ם כנגד רעידות  יוניעל  םיפוניים בקלרות יהיו מחוזקלטות בתקכל הפ .ז

 .אדמה
 
 . ףהעורת פיקוד שו"פ דריוצעו חיזוקים עגן יב במרחב מו .ח

 
 ם אטומי אוו/ ורריםמח  ,פחם מ מגשים וריחיא רות אקוסטיות עשויות תק 2.20.22
 

  בהתאם לתכניות, תקרות ם שונים בבנין זוריבאן לספק ולהתקין על הקבל  .א
  (ררים )אקוסטייםמחו ,םינ מגלוושי פח  מגאריחים ו יות טיות עשואקוס

  ףכיפועם  מ לפחות,מ" 40בה  תהיה "כתף" בגומגש   לכל  .ומיםאו אטו/
   .מגשהמ"מ לצורך חיזוק  10 של ימיפנ

 
יה  יה החירור   .26%יה המחוררים יהם מגשיוב ם חיארי ר בירו אחוז הח .ב

 . מ"מ 2טר  יקרו פלוס בקומ
 
עה של  הצבי .ם יהצדד ( משני PRE-PAINTוכן ) ע בצבע מצבו ההפח יהי  .ג

יאסטר  וליקון פפוס סיליהיה מטוני י הצבע החיצ  .נורה בת הפח תיעש
ים  פחההפנימי של צד ה  .חקמפלפי בחירת ה RALון בגו  ,ןקרו ימ  80ובי  בע
 .דקיםלא סל  ה עמיד לכיפופיםהצבע יהי .הגנצבע להב בעייצ

 
ציה  מצעות קונסטרוקטיבית באסטרוקייתלו מהתקרה הקונם שימגה .ד

 . ברגהות הח מגולוון ומוט ה מפ וי שעאימה  מת
 
 .טרמ  1.20על לא יעלו ש מרחקיםית העזר תתלה ב טרוקצקונס .ה

  שייגרםי בלהתקרה של פירוק קל  פשרשתא הייקבעו בנפרד בצור ות לוח ה 
 . יואלצמו או לסמוכים זק לאלמנט ענ
הפח   מגשי  .מפקחות ה לפי הורא נית וייקבע לפי התכ  לוחותה  כיוון ומיקום 
 .המגשים הקשחת ורך ת צד מורמים לצדפנוי ל עהיו בי
ופיל חיבור או  פר  כל גלה תשלא ורה קיים ובצ נ  יהיו תלוחוורים בין ה החיב  

 . ישנ אחד ל דיםצמו לוחותשם כאחרי אמצעים
 
-ת רעשים ליריעה מפחיתק תודב ת קוסטיות המחוררוהתקרות האך תוב .ו

0.75 NRC . 
 
ר  מעבנת פרופילי התק ה וקפם אס ולנה גה האקוסטית תכלודות התקרעב .ז

   .ירו רי אומפזי תאורה פ סביב גווכד', ו  סינרים, צותירות, מחיורך ק לא
תקרה  ה אתהתואם  RALור בגוון בתנוי קלבצבע  נסטרוקציה תהיה קוה 
של הפרופילים    יבורים נאותיםעל ח ד  יש להקפי .שחורו/או בצבע  הצמע

  .טהחלם ביק מדוירונג( יתוכי זויות )גוכן על ח שנהו()אחד למ
 
  כל .דרשנאחרים כורים ואלמנטים ים, חחיתוך פתחולנה  תכל התקרות .ח

 .תר בא כיםתופעל, לא יותר לבצע חיבמצעו יבו וכיםהחית
 
גישה   אפשרל כל מקום על מנתרוק המגשים בפיחיות בנול קפיד ע לה יש .ט

  נחים ופרטי קצהם, קוים מהמגשיחלוקת  .לל שמעל לתקרהנוחה לח 
 . המפקח יותהנח יו לפ יבוצע

 
  ממ" 25י  ב עים בעוצמר סלמזרוני  יונחוהמחוררות קרות ל התמע .י

  ממ" 25 בעובי כיתזכור צמ מילויו/או   ק מ"/ג "ק 60י רחב משקל מוב
  כבה מאליו לןיאטי ולפשקיות ציפוי  , כוללק מ"/ג "ק 24חבי מרל משקוב

 .מיקרון 30בעובי  
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  ו מגשים( במרחבם איחיראת )מדולריותבות פריקות מותקרות התוכל ה .יא
   5103אל ות תקן ישרלהצע וצעו כפוףגן יבהמו
ים  חבוהתקנה במקלטים ובמר כן לי תכל  :יקותת פרות תותבורתק
   .ניםמוג
ה בין  אחיזי תקן להתקנת תפסנית לדרישת הופ קבלן מ ה מתתר תשו הי בין 

 . יחידהל כלול במחיר ה כל הנ"  .םנושאיאו מגשים ופרופילים ה האריחים
 
 ות רות מינרליתק 3.20.22
 

  )צמריים ות מינרלחהיו מלו י יים אקוסטייםוציפו  אקוסטיותקרות ת .א
  רטם למפוהתאמפקח, ובה  ע"יים שרמאווס( ו/או פיברגלס  דח כית זכו
 . תובכתב הכמויות  תוכניוב

 
רבות  ל  (ניסילקו) "AKUTEXTמסוג " מטופלים בצבעהיו י האריחים .ב

וחות  של הל לוי החלק הג   .ליקוןבסיים שקו מוים יהי השולי  .העליון  החלק
ות  וריד ק ד לועיב לאחרהאריחים   כל .צוקבצבע אקרילי י צבוע יהיה 

 . םלייהקשחת השו של זההל ופתחים יעברו טיפו
 
קונסטרוקציה    צעותאמונסטרוקטיבית בלו מהתקרה הקיתים ייח ארה .ג

 . גהמוטות הברוון ומתאימה עשויה מפח מגול
 
 .מטר  1.20על  רחקים שלא יעלובמ תלהת העזרוקצית  קונסטר  .ד

ייגרם  ש בלי  קרהתשל ה קל  שר פירוקפורה שתאיקבעו בנפרד בצי חות הלו 
 . וכים אליולסמאו ו נזק לאלמנט עצמ 

  מגשי הפח .פקחמת ה אותכנית ולפי הורייקבע לפי ה   ותלוחם הקומייוון וכ 
 .שחת המגשיםלצורך הק  ורמיםיהיו בעלי דפנות צד מ 

חיבור או   רופילתגלה כל פשלא  צורהיהיו נקיים וב חותלוה  ןם בי חיבוריה 
 . לשניחד אדים צמו לוחותכש םים אחריאמצע

 
מר  ג רופילי פ נתה והתק ספקלולנה גם אתכ  טיתוסעבודות התקרה האק .ה

ים  הפרופיל .ומפזרי אויר יב גופי תאורהוסב  ',ות, מחיצות וכדלאורך קיר
(Z  +Lחיי ) וון  ר בגבצבע קלוי בתנויו ויה חהמפק דם של בים באישור מוק

RAL   ל  שתים נאו  חיבורים  להקפיד עיש ל  .קרה עצמהאת התהתואם
  .בהחלט יםיקג( מדורוני זויות )גתוכחי  עלים )אחד למשנהו( וכן ילפרופ ה

 . מ"מ 2ל ש ( יהיו בעובי L+Zהפרופילים )
 
 . שטים אחרים כנדררים ואלמנם, חוות תכלולנה חיתוך פתחיהתקר .ו
 

 סת גב מלוחווסינורים ות תקר 4.20.22
 
בהתאם   מים  אטו  חות יהיווהל  .מ"מ 12.5יו בעובי בס יה לוחות הג .א

 . לתוכניות
  

י  צעההנחיות לאמגשה לגבי הדעם   בלןקס מטעם המהנד י" ע יקבע השלד .ב
 . וקטיביתטרנסהקו  רהלתקה והחיבור תליה
 . F-47וג ית של אורבונד מסר קוה מבקונסטרוקצי יש להשתמש  
 .מיםמתאי גבס וחותולמש בחומרי שלד עוגלים יש להשתמה  ניזיםרבק 
 .ומפרטי היצרן   יהיו ע"פ פרטי וררותהמח השלד לתקרות 

 
רים,  נקלפריס גופי תאורה,ור הרכבת עב נות ההכ   כל יעשו הגבס רותקבת .ג

 . ב"וכיווג אויר יז למלים  רי, גגלאים
מפס    חיצוניות  בת פינות מגןיש להקפיד על הרכ  םייבידקורט  ניזיםבקר 

 . נכיתואת קי נת בפינה אופוופלדה מגול 
 
ים  יל חשבונו, חיזוקים סמו ע ע"י הקבלן וע ויבוצכנן  הצורך, יתו ידתבמ .ד

ל  ע"י האדריכשר יאוק  פרט החיזו .את הגופיםשירך נלצו זי תאורהלקרני
 . י היחידהיר מחול בכלו
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  .צבעלמוחלק מוכן    עד לקבלת משטחכטל שפה בהתקרות יהי  גמר כל .ה
 . האדריכל יותהנחל וכן ורט למפ  אםרות יבוצעו בהתגש בזה שכל התקמוד

 
 . 3,2,1ק חל  5103 צעו כפוף לתקן ישראליבוים יוגנ מבמרחבים  בס רציף גתקרות  .ח
 

 ותמאדוג 30.22
 

,  'רצפה וכו, תקרהציפוי,  מחיצה, כל סוג של מ גמא אחת הכין דועל הקבלן ל  22.03.1
  .מפקחעליו יורה ה  ותמקו במ םתע אוולקבו ,וסגרת עבודותי במ יםהמורכב

ת  גם אנה לקח ותכלוידי המפ  לידות ובצורה שיקבעו ע מ גמאות תהיינה בהדו
 . תעלות התאורה

 
דרישות  : את יקבמדוותשקפנה הבחינות ל מכות שלממו אות תהיינהוגמהד 22.03.2

שרו על ידי  העבודה כפי שאותכניות  פרט הטכני ואתפקח, את הוראות המהמ
 . קחפמה

 
  ת ישור סופי של הדוגמאואה אך ורק לאחר ייעש ודותע הכולל של העביצוהב 22.03.3

 . יים, כפי שידרשונוהשי  ללת כהמפקח והעל ידי 
 

 .קחו על ידי המפו ויאושר בעיקות  תקר ל הוני הצבע שגו 22.03.4
 

ולכל   המפקח לדוגמאות ל אישור על הקבלן לקב   סף לכל האמור לעילנוב 22.03.5
תקרות: סרגלי  וע הצת בי להשתמש בהם, בעתו ש בדעם שיהאחרי  םיהאביזר

 . וכו' קה,י אקוסטיר , אביזר, ברגים, פחיםמג
 
 דיםוחותשלום מי מדידה ופניא 40.22
 

 כו'( ת, סינורים ותקרו) סגב נטי אלמ 1.40.22
 ת הנאמר להלן:רי היחידה כוללים גם א במפרט הכללי, מחי רובנוסף לאמ

 . נים התק  ואישור מכון נםכנו בות תלר הת נשיא קונסטרוקציו .א
  רבותל לימפורט לעכיוחדים מ ולל אלמנטים ת חיזוק כקונסטרוקצי .ב

לן ועל  בהקם ור מטע וקט שור קונסטרואי  R.H.Sפרופילי כולל  כנונםת
 חשבונו.

בקצה  ף פתחים וכולל גליפים ק,כולל גליפים בהישריבוד פתחים כנדע .ג
 . נכיקי וא אופ נמוכותפשיות ומחיצות מחיצות חו

בצמר   תעלות וצינורוום סביב תלרבות איט  ניהםלמי םטומיהאיאת כל  .ד
 . אקוסטיקה רטפי פק לר וכית + מכז

,  יםדיאגונלי קים  ר, חיזו זהעת י טרוקצונסחיבורים, קוה   קיםזוכל החי .ה
וכל הנדרש   חומרי העזר למיניהם ץ,חיזוקי ע דות אדמה,יע חיזוקים לר

 . קנה מושלמתלהת
בטיחות  יות יועץ ההנח  ש לפירי אכנגד מעב  יניהםלמ  טומיםהאי את כל .ו

 . מרק לפי פרט אקוסטיקה+ כית  זכו רות בצמרוות וצינליטום סביב תעוא
  שכפי שידרו ידותובמ אמיתיים  בחומריםול וד שות בגדרוגמאות הוהדכל  .ז

 . ריכלהאדהמפקח ו/או    יל ועד אישור סופי ע"המפקח ו/או האדריכ
ות בהן  כרוכאות הההוצרוש המפקח וכל שידימות הדגו דיקות כל הב .ח

ליקוי   כלקון תי  תת, הוצאוואקוסטי תבדיק  לרבות,  ובעות מהןוהנ 
 .דרשיישוי שינל שיתגלה בהן וכ

 .ובשיפוע גלעובוד במ עי .ט
 וכו' תוק,פרופילי סיום  ינ ,פרופלי פינות  פרופילי .י
 . שפכטל .אי

  אלמנטי לבים בטים המשו למנא ת  לכל הוההכנווקים החיזוקים ל החיזכ יב.
לרבות  ,אורבונדרטי חברת  פי פהגבס ,לי  אלמנט  על   וייםוהתל הגבס
נטי נגרות אלמונות,ות ,אר,מחיצות  מתועשחלונותות,תדל
  גואלמנטי חשמל,אלמנטי מיזציה,אינסטל ינט למגרות,א ומס

אחרות  ,מערכות שונות כל סוגמיניום,אלמנטי חיפוי מאוויר,אלמנטי אלו
 ך הביצוע. במהל ידרש אשר ורט בתוכניות ואחר כמפ מנט לוכן כל א

ואיננה נמדדת   יצועהם את ביבייכניות מח תו/או ה ודה אשר המפרטכל עב יג. 
  .ות מוי יפי כתב הכבסע נפרד ב
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 . שהוא למיניהם, בכל גודל םהפתחי  כלה במ"ר נטו בניכוי ה תהי ידדהמ 
יפוי לוחות  ציה עם חרוקט גבס תהיה רק עבור קונסס וציפוי ת גבצו התשלום למחי 

 . גבס פוי לוחותללא חי  נסטרוקציהן עבור קוללקב  ישולם,לא גבס
ת  יעאחר קבן לטח הנראה לעיישל השרישה ת וסינורי גבס תהיה בפרו קדת תמדי 
 ת . ל התקרו כ

 
 ת רות אקוסטיותק 22.04.2
 הנאמר להלן: לים גם אתכול  דה לי, מחירי היחיט הכלבנוסף לאמור במפר 

ידרש   כל גובה ש ברש ושייד ככל משנית וראשיתה יות נשיא וקצר קונסט א.
 ים. התקנ  ןמכו  ואישור  נםות תכנולרב

 . דרשכנחרות את כוולמער בו"גלאי עשן וכי אויר,יזוג הכנות לתעלות ומפזרי מ .ב
 יצוע העבודה. ים לב ים והאביזרים הדרושרזר וכל המוצחומרי ע ג.
ר ומעבר וכל  גמופילי פר תשיאה מפח מגולוון לרבו רופילי הנכל פ .ד

 לעיל.  פורטים כמיזוקהח
מושלם של העבודה   ועצלבי כל עדהדמה ד רעידת אכנגרות תקחיזוק ה ה.

 יכל. אדרתכניות ו/או הישת הף לדר כפוב
ש  שידרוכפי  ובמידותיתיים מ ובחומרים א ת הדרושות בגודלגמאווהד כל .ו

 . ריכלהאד  המפקח ו/או  יר סופי ע"ועד אישו ריכלאדהמפקח ו/או ה
בהן   הכרוכותההוצאות   המפקח וכל  דרושות שי דגימכל הבדיקות וה ז.

ליקוי  ן כל תיקו   דיקת אקוסטיות, הוצאותב תלרבומהן,   בעות והנו
 דרש.ייש ויינוכל ש  בהןשיתגלה 

  תקרותבם המשולבים נטיהכנות  לכל האלמה החיזוקים החיזוקים וכל  .ח
מנטי  לרבות אל, ותיהתקרות האקוסט   והתלויים על   ת וסטיוהאק

אלמנטי ,ג אווירואלמנטי מיז שמל, י חנט,אלמ אינסטלציה
אלמנט  ן כל ונות אחרות וכסוג,מערכות ש מכלחיפוי  טינלמלומיניום,אא
 הביצוע.  ש במהלך אשר ידרות יובתוכנ ורטר כמפאח

יננה נמדדת  עה ואביצוים את כניות מחייב הת  אשר המפרט ו/או הכל עבוד  .ט
 .ות מוי כבנפרד בסעיפי כתב ה

 . ואכל גודל שהיניהם, במפתחים לה  כלבניכוי  נטו "ר במהיה ידה של תקרות תהמד 
 
כלול  מוגנים  יםחבות במרבוד צוע עעורף לביקוד ה ע"י פי  הנדרש  ודגש בזאת שכלמ 22.04.3 

 הכמויות. א אם צויין אחרת בכתב ,אלבסעיפים נפרדים דחירי היחידה ולא ימדבמ
 

וכו'(  יים שונים  ציפו רות, , תקפרק זה )מחיצותעבודות בה  לכידה של רי היחמחי 22.04.4
ת תאום  לרבו וכו'  וי אשתאורה, גיל גופי   יר,יזוג אומ ד תיחת פתחים לציופ ליםכול

אלמנטים  הקים,כל ההכנות לקביעת  מחוז משקופים,יםתחזוק הפ,חיהפתחים
 קביעה בפתחים וכו' ועדים להמי

  
 יאה סטרוקצית נשקונ 5.04.22

תקרות,   ה )מחיצות,רק זים בפלמנטיחידה של כל האשמחירי הת אזמודגש ב- 
משנית  ,סוג מכל   נשיאהסטרוקצית השל קונוע ן וביצו כנת( כוללים ו'ם וכ יפוייצ

 ת. מוסמכמעבדה  ר שוי ות קבללרב וראשית 
ת  קונסטרוקצי צוענון וביכל סוג, המחיר כולל תכתותב מ/ות אקוסטיותר בתק -             

ככל  ,מכל סוג ואשיתית ורמשנ  סטרוקצית נשיאהרבות קונל גו ה מכל סנשיא
 גובה שידרש .  ובכל שידרש

י  ך על יד וער ט י מפורסטטורטות וחישוב ות מפתוכניבונו יכין על חשהקבלן -             
ת של  ה תבוצע על פי התוכניות הנשיאקונסטרוקצי .דס רשוי, לאישור המפקחמהנ
 . ל הקבלןש י דנו הבלעל חשבו כל הנ"ל ע  .בלןהק

 
   פילים מכל כוללים גם את כל הפרול האלמנטים בפרק זה ל כש מחירי היחידה  22.04.6
   הפרדה, פרופילי אומגא, פרופילי   , פרופילי פינה,פרופיליL,T,Z,L+Zסוג, פרופילי               

 פרופילים  ,י ניתוק,פרופילים במיפגש קירות/תקרהסיום, פרופילי חלוקה, פרופיל               
 ובכל מקום ידרש  ידרש, מכל סוג,ככל שיר, כל פרופיל אחר שי ה/קיבמיפגש רצפ              
 וכניות ובפרטים בתוכניות ולפי  תי דרישות האדריכל וכמתואר ב כל לפשיידרש, ה              

 לפי   ילים צבועים בתנור בגוונים ודוגמאותפרטי ומיפרטי היצרנים.כל הפרופ               
 בחירת האדריכל.               
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 תרחים ויצוקים בא ת קדונסאו כלו - 23ק פר
 
 כללי  1.23
 

עבוד  23.1.01 בוצעיב   הביסוס  ותכל  ל התו  מתהנחיאם  הקונסטרוקות  ולהנחי צכנן  יועץ  ות  יה 
הכללי  23  לפרקובהתאם    קעקרה כל  במפרט  יועץהד.  ע"י  האמור  וכל  ע  הקרק  רוש 

 כמויות. בכתב ה היחידה ש  יר מחיכלול ב הכללי במפרט
 

 דותיסו מרכזי  ימוןס   1.0223.
 ונו. שב ל חוע בלןמטעם הק ך שה ע"י מודד מוסמת ייעכזי יסודוסימון מר    . 1 
והש     .2  המדידה  ד יבטיח  ציודיטת  בסו  כל ימ יוק  מרכז  לא     כ  יסוד  ון  השגיאות    אשר 

 ברות. תהיינה מצט
כז  ר את מריהיה לבקן  כך, שנית  בטחות"ות "מאותדבימן  דות יסוסימון צירי היסו .    3 

  ז הקדוח רכשהיתד המסמן את מלאחר  קדוח וגם  כדי מהלך ה  דוח  תוך ת הקמכונ
 יים.ק ינור אכב

 
להג 23.1.03 עעל הקבלן  סיוםיש  תעב  ם  )כנ ודתו  עדות  לפי הביצוע  (AS MADEית  של   מעודכנת 

ע כנית תבוצ. התוןמזמי ר למסי תוט  "ג דיסקתוכנית העדות תעודכן ע  .ביסוסעבודות ה
תוספת מחיר   תשולם בודה. לא  אי לקבלת העת היא תנתכניהגשת ה  מוסמך.  ע"י מודד

זות  עבור כספי  כבסיסכל לשמש  תו לא  יא  וה  כנית  על הקבלות שלתביעות  ם ייל שינון 
 הביצוע.  אושרו ע"י המפקח בעתא אשר לבעבודות  

 
 חריות כוללת של הקבלן  א 41.0.23

הכלונא  צעיב  הקבלן  לת  התכניוסאות  שיט ת  פי  הביצוולפי  המתואת  בע   מפרט רת 
 יו לבצע, על ק,  מספ נו  שבהם איע  לדעת הקבלן המיד  ע. אםהקרק יועץ  אם להנחיות  והת
 יצוע העבודה. וב הצעה ורך הגשת ה לצ ות לו רושפות הדנוס   שבונו, בדיקותעל ח

מ  ולאי היווצ  ותלשלמ   קרה, האחריותבכל  עליו    דוח חלהקיב  לותרות מפו הכלונסאות 
אם   ללדבלבד.  יש  באעתו  נ נקוט  לאבטחתוספימצעים  הכל   ם  ה שלימות  וא  ונסאות, 

 . שה זאת על חשבונויע
  הקיים בשטח ב  אם למצבהתדוחים  הקי  צעתו את מיקום ון בהקחת בחשבל  בלן הק  על 23.1.05

 דני. י  קידוחוחדים לרבות ורך בשימוש בכלים מיהצואת 
 

 הקדיחה  23.1.06
ונה  ח יבש מכקידובאתר ב  יצוקים  כלונסאות ת  שיטקבלן בידי ה  בוצע עלי  וח הקד .    1 

M-150 , מוש של וידייה. ך בשייתכן צור 
 המפקח. ר  ישון אטעוהציוד  .2 
מרכ  יש .3  את  והק  מכונת  זיותלוודא  ל  אתידוח  האנכיותה  וכן  תחפני  הקדיחה  לת 

 די מהלכה. תוך כ
ס"מ    5לה על  כז לא תעמרטיית ה ס  :הכללי  מפרטבת המותרות הנן כמפורט  יו הסט .4 

 המתוכנן. מרכז ל חסבי
 . 2% -א יותר מל ציר מהאנךסטית ה .5 
קד .6  מה  ייעש וח  כל  צינור  ב  יוןעל גן  עם  הכמפורט  צינומפרט  יבלוט  המג  רכללי.  ן 

 רקע. מפני הק
 לות ו מפמפני ח ש להגן על דפנות הקידוקדוח יהבכל שלבי   .7 
תחתית  לנקות  יש   .8  מהקאת  שיירקרידוח  מופרת,  בוקע  הי  חול.  ומשקע  ניקוי  ץ 

יבת הבור  בקה סהקדוח תנו  ני גמרפל   הקדוח.  הזיון לבור   י הכנסתיעשה מיד לפנ י
ח שמכל  כדימה  הוצאומר  הפר   קדוח  ההתח   תלמנוע  הכנסת  בעת  זיון  תית 

 היציקה. ו
ות  מע בחשבון משיביא    סגור. הקבלן  וחמקדח שט חתית הקדוח ייעשה ע"י  יקוי ת נ .9 

 יון.כלוב הז ולפני הכנסת הקדיחה המקדח עם סיום לפת זו והצורך בהח שהדרי
  יון. באם הז   כנסתוח והה מיד בגמר הקדשה תעכך שהיציק  העבודה  אתלתכנן    יש .10

מ' עומק עד סמוך    1.0ות  חגמר הקדוח לפ כב את  ב ביציקה, יש לעעיכו  עלול לחול
ור,  ת הבוציאו ולנקות אלהן, יש  יוהכנסת הז   ב לאחרבאם חל עיכו  ה.ד היציקלמוע

 מחדש. וןאת הזי   ור, ולהכניסשטוח סגבעזרת מקדח  לעיל ארכמתובשנית 
ל .  11 שמ  ל התחיאין  לפני  היהעבודה    פותרצי  ובטחת בקדוח  לגמר  בהתאם    יקה.צ עד 

 בודה. ענן סוף יום ה ו יתוכלדרישה ז 
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 תאובכלונס סידור הזיון   23.1.07
 לי. של המפרט הכל  23031כמפורט בסעיף   יהחתו תהקש הזיון וה ה כלובמבנ .    1 
 ולא ימדד   םו צלבים פנימיייים אונות האלכסט , המוי הכלל  ר במפרטבניגוד לאמו .2 

 יון. מחיר הזם ב זוק כלוליוקי חיחיש  ריתוכים של  זיון.ול במחיר הרם כלמחיו
 ם בתכנית. ינימצו החישוקים ה רק הזיון, דדו, עם פלדתימ  
ממכאשר   .3  אינו  עישהזיון  חישוך  לרתך  יש  הכלונס,  לתחתית  נורות  לציקים  ד 

בחל התהבקרה  שחתוק  הכלן  אול  שבו  שמ  זיון  יןנס  להבטיח  מיקומע"מ  ם  ירת 
 דדי. קם ההמרחו

 ס וטר הכלונ התאם לקב  ס"מ  5-8 יהיה  זיוןבטון סביב הסוי הכ .4 
 

 .הכללי  מיפרט בכמפורט   ון גלילי בט ע"יטח ב הזיון יוב סביהבטון  כיסוי  .5 
 טיק.אין להשתמש בגלילי פלס  
ה .6  תעשהזיהכנסת  מנבע  ון  פגיוזרת  ללא  הבד  עהף  כפנות  הזיון  כאשר  ש  יבד  בור. 

מלהשתמ בשני  הזיון  :  פיםנוש  כלוב  להרמת  הבמראחד  לכובד  כז  תו  הבאוהשני 
 . ו לבורתלמצב אנכי והורד

 
 וןקת הבטיצי 23.1.08

ט למ"ק  ק"ג צמנ  400יכיל לפחות    ",ג "משאבהבדרו,  6בסומך "  30  -יהיה ב  ןוהבט .1
  ר אמוטת טרמי. בניגוד לים בשי במ  וקלבטון יצ  1חלק    466  שות ת"יריתאים לדוי

 בת. אפר פחם בתערו תמצאוה מנט הנ"ל עקבפחת מכמות הצלא יו ,הכללי במפרט 
י  .2   -ל  4%ין  חללים יהיה בה  רש, אחוזנדח הסומך ה שיובט  מוספים כךו  וספלבטון 

 . קההיצי מרשעות לאחר ג  3ת עד ן תעוכב לפחו טו והתקשרות הב 6%
התערומר .3 הבתכיבי  ו,  בהוס מוספים  לבאופן  ל  טוןפתם  מקודאישויובאו  של  ר  ם 

 ח. המפק
 י. הכלל מפרט כמפורט ב  היציקה תעשה .4
ק  א ללהיציקה   .5 עד  בטהפסקה  מעו בלת  נקי  כל    , פרן  בראו  אחרת,  אש  פסולת 

 כלונס. ה
הבט .6 את  לסלק  יידרש  מהחה  וןהקבלן  במים  העלימעורב  הכל ון  לק  ועד  ונשל  ס 

 נקי. טון הבל
לת  ר קבח ן ועל חשבונו לאהקבל   ו ע"י ק זה יבוצע וות בסילוכר ות העפר הככל עבוד  

יצוקים    תלונסאו נית לכך שהכפ מוהקבלן    ומת לב. תשלאופן הבצוע המפקח    אישור
 ך מפני השטח. פלס הנמו למ

 עליונים לפחות.' מ  3לרטט את הבטון עם ויברטור לעומק  יש .7
א פרו .8 שליפק  הת  ו  תימצינור  ש גן  לאחר  רק  שכלועשה  אי ה  ביובטח  שוקע  נזיון  ו 

הטבבט בון  להבטרי.  יש  מקרה  שלי כל  תיווצרח  העל"פטריי  א  בקצה  של  יון  ה" 
 ליון.לקצהו הע ד בדיוק ע ןהמתוכנ יהיה בקוטר   ואונס, וה הכל

 
 ח ובקרהפקו 23.1.09

ולסייע   .1 לאפשר  הקבלן  נקפקלמעל  לכל  להגיע  באתח  וודה    החומרים ת  למקורור 
ל החומר כדי  את  הציוד  בדוק  ע המוים,  להע  ללאכה.  להקבלן  המפקח  רשות  מיד 

 .דרישותפי הוע בדיקות ל ות וביצחת דוגמאלקי   ךעזרה לצור
ית והסונית  רסונות בשיטה האולטלוב בדיקשידקו ע"י  ב ציקה יהקדיחה והי  תכואי .2

 ע.כמתואר בדו"ח יועץ הקרק 
בדיקות של  פקח. תוצאות ה"י המעשתאושר  ה  ה מנוס עבד ה ע"י מהבדיקות תעשנ .3

בעות  יות הנול המשמעון בכל , יחייבו את הקבהמפקחע"י   אחר אישורןל דה זו, עבמ
תהיה    הבדיקות  ותשור תוצאילגבי אדה הנבחרת ובמעלגבי ה   המפקח  ביעתמהן. ק
 סופית. 

היקפן,  מו .4 על  והחלטה  הבדיקות  בצוע  ע  בעיקעד  בלבדי  המפק באופן  מתן  ח.  "י 
בדיק צאתו שליוות  מת  בשלבים  של  ליות  לא  עב האוחרים  הקביודה  את  לן  זכו 
 ספת או פיצוי.ום תובש

יבצע  הקב .5 וילן  ההכנה  לבצוע  עב בדיקסיע  בדיקות.  האולט  ותור    רסונית בשיטה 
הקב  בכ  צינורות  לןיכין  קביעת  מהכ   20%  -בקרה,  ע"פ  שונים  בקטרים  לונסאות, 

 . קחמפה
 אות. נסל הכלולכ  ית תעשהבדיקה סונ .6
לשנות את  רשאי  והוא  ע הבדיקות  ו היקף בצי  ב ח הקובע לגקרה יהיה המפקבכל מ .7

 לגמרי.   בדיקותול הבלה כולל בטללא הג וג בדיקהכל סבההיקף 
ל .8 הקבלן  דועל  מאצגקחת  הבטון  וומאות  למעבדת  מוולהעבירן  לבדיקת  ה  סמכת 

  ה ת מבדיקפחולא י  קוםמפקח במקות יקבע ע"י הדיהבהחוזק. מספר המדגמים ו
 נס. ת אחת לכל כלו תקני
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למלאקבהעל   .9 כ  ,לן  כל  לביצוע  "טופ  לונס,עבור  תיעוד  בהתאם  לונסכס  לנספח  " 
 . 23 בפרקמפרט הכללי ב

 מפרט הכללי. ראה  –הבדיקות ת ם לתוצאואנס בהת ו פסילת כלוא ר אישו .10
הבדיקות   .11 הקבלןבגמר  על  אל  והתיקונים  צמלא  בדי   ינורותת  צמהבקרה    נטי יס 

 (.  )גראוט
 עליון. ס ע"מ לבחון את חלקו ההכלונ יפת את חש  לדרושאי רש המפקח .12

 
  לבדיקה אולטרסונית  ההכנ 1023.1.

 : תרלת בין היולית כקה אולטרסונ בדילהכנה   
בדיתקה .1 צינורות  צנת  הזיו קה  לכלוב  כממודים  ובמקום  בכמות  בפרטי  ן  תואר 

 . התכניות
 .רכוכל אולק נבדונס ת בכל כל ורונ צי 2נו יותק ללי  ת המפרט הכ לדרישו וף  ובכפ 
  , ירותכו יוןו אין זכלונס שבשל ה  ו התחתוןס. בחלק לתחתית הכלונות יגיעו  הצינור  

ור המפקח, חישוקים אלו  לאישוגש  אם לפרט שיורות בהתנ ילקיבוע הצוקים  שחי
 . מדדיםאינם נ 

 וע הבדיקות. מת בצות עד להשלור ינהצות  ות ושלמשמירה על תקינ .2
 ונס. נוחה לכל שה  יסידור ג  .3
 בדיקה. ד גמר ה זקתם מלאים עבמים ואח  ות הבדיקהנור וי צימל .4
 קות. הבדי  רגמ נטי לאחרצמ ות בדיסי הצינורמלו .5

 
 ית לבדיקה סונהכנה  .11.123

 : לבדיקה סונית כוללת בין היתר הכנס 
 המפקח.  עד לשביעות רצוןטון ופים, מיץ בופר יםגושממים,   ניקוי ראש הכלונס  .1 
 ס. לונחה לכנו  ור גישהסיד      .2 

 
 פני הכלונס  סיתות   .1223.1

 בתכניות.  מפורטכית  ירה הכללהחפ ת לפני  ימים מתחמסתי כלונסאותכל ה .1
זהירות את  סתת ב" בראש הכלונס, יידרש הקבלן לטריהת "פ של היווצרו במקרה   .2

 . תנה נמדדן. עבודה זו אינ מתוכנקי בקוטר הנ   נסלור כולהשאי  ה"פטריה"
העפ .3 ושברי כל  מ הב  ר  הסיתות עבוטון  מ  דת  ש יסולקו  למקום  מאושהאתר  ר  פך 

 וא. מרחק שה  לכלשבונו ולן ועל חת הקבבאחריו
 

 רכז כלונס סטייה במ ןתיקו   1323.1.
 ן. צעים הנדרשים לתיקו ם האמקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהקח יהמפ 
 ל תמורה. א כל ול  ספותחדש או קורות נוונס מהכל ביצוע  ול כלי קוןהתי 
  

 הזיוןבקוצי  ון הכלונס אולס פני בטסטייה במפון תיק   1423.1.
ונתגלת במיד .1 סטייהה  פני  במ   ה  העולה  הכלו  ןבטו פלס  או    5  לענס  ס"מ,    –  30+ 

 קח. ת המפבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיוש הקיידר
צי  קו  תל שלימורוש תוך שמירה ע לס הדרות עד למפהיבז ת  סותיחצב ויבטון עודף י .2

 .הזיון
 היטב. ינוקו    בטון הכלונס לאחר שפנים ביציקה ושלחסר י ון בט .3
 ון עצמו. בור התיקע  כל תוספת תשולם לא  המתוקן. רכולפי או נס יימדדהכלו .4
ז קו .5 בשצי  בסטייה  מהמתוכנן  קצרים  על  יעור  יון  ק  5העולה  המופעמים  ט,  וטר 

 קח. ת המפלפי הנחיו נווקית
יי .6 לחצהקבלן  וודרש  את  ב  הכללסתת  אלגלו  ונספני  נוסף  י  המוטות ורך  או    של 

 ים. ים הקצר רכה לקוצי, האיתוך תקנרתך, בר שיידרש ל
ותרת בריתוך מסוג  ה המבפלדעשה שימוש  רה שבו נ קמ אושר רק בצים יוך ק ריתו .7

 .  W- 440פ 
מאפ במק   אינה  שהפלדה  ריתרה  בחזקה,פג א  ללוך  שרת  לבצע  יידר  יעה  הקבלן  ש 

בחי שרוולמצעאבורים  מתועות  ב  שיםים  המיועדירגיעם  זם  למטרה  ומהסוג  ם  ו 
לקוהמת המוט.אים   ET Series  תסדרמ  Ancon MBT Couplersמסוג    כגון  טר 

Couplers . 
 ע"י הקבלן ועל חשבונו. עשו  ם ייכל התיקוני .8
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 ם דוח כלונסאות צמודיקי .1523.1
קוטר    2.5ן מפי  יהיה קט   יהםרבין צי  נסאות אשר המרחקי כלופן רצוף שנ או ב  וחלקד אין   

הקטן.הכל הכ  ונס  תוקדיחת  השני  ללונס  רק  שהבטתר  בכ אחר  הראון  יגי לונס  ע  שון 
 . ימיםושה ן לפחות של יש להמתי  ה. בכל מקרהסופי זקו מחצית חול

 
 תמפלס פני הכלונסאו  23.1.16

בפנ  יהיו  הכלונסאות  קי  ראשי  סוהית  ורותחתית  או  לתכניותהכלונד  בהתאם  לא ס   .
י   צעוויב יבוידוסוד. הקעמודי  פניצע  ח  כל  ממפלס  הכלונס  יציקת    לית. רק לאחרחפירה 
 היסוד. קורות לחת המצע שמתזי בור ארגהתעלות עחפרו י

 
 חדיםמדידה מיו אופני 2.32

 חידה כוללים גם: הי וסף לאמור במפרט הכללי מחירי  בנ 
הסיתות   .1 בעזראונסכלוראשי  פטית  הית  במחיר  כלול  מתאים  וא חיש  נו  ידה 

בנפ ע  תתוהסי  רד.נמדד  ביבוצע  וד לקבלת  נקי  כל    רר, ללאלא מפובריא,  טון 
 '.ע וכו נייט, קרקו לוך, בנטות לכ שארי

 .(AS MADEעדות )  כניתתנת לרבות הכ ך ודד מוסממ ירותים של ות ושמדיד .2
 ת הבדיקה. ינורוצ ותלרב רט יות( כמפולטראסונ)סוניות, או בדיקות כל ה .3
יהי  האורך  .4 האורךלמדידה  פי   וק היצ  ה  בתוכהמסורך  הא   על    לא .  ניותומן 

לקישו קידלם  עבור  ללא  בלן  ולוח  ישויציקה  לקבלןא  ביצו   לם  ע  עבור 
 . בתוכניות ורך הנקובבר לאעות מלונסא כ

פני      אפילו עד  כנן אומתו פלס הסופי הל למלונס היצוק מעך הכאור  לא יימדד .5
 .  ן נקי כנדרש יע לבטו הג ל כדי הקרקע 
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 ( בן נון אדריכלות ציפי שר)     פיתוחעבודות   - 40פרק 
 
 פרט טכני.מ .1

  –המפרט הטכני המצורף בזה מבוסס על המפרט הכללי הבין משרדי לפיתוח האתר  .א
 וכן התפריט הכללי לעבודות בנין.   40פרק 

ציפי של  מפרט זה מהווה השלמה למתואר במפרט הבין משרדי, ונובע מהאופי הספ
 העבודה בפרוייקט זה. 

בהוצאה לאור במשרד רכשו ל ורף לתיק ועל הקבלן ינו מצהמפרט הכללי הבין משרדי א
 הביטחון הקריה ת"א. 

המפרט הכללי לעבודות בנין ומפרטים כלליים אחרים של הועדה הבין משרדית )אוגדן 
ית. אופני  מוקדמות בהוצאתם העדכנ 00כחול( על כל פרקיו הרלוונטיים כולל פרק 

 יים.מדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלל 
 פרקים: לושהש מפרט המצורף מחולק לה .ב

 . תנאים כלליים ומוקדמות -  -1מפרט ג .1
 .מפרט טכני מיוחד -  -2מפרט ג .2

 נותן תאור מלא ומשלים לתכניות של החמרים והעבודה שיש לבצע בכל סעיף. 
 אופני מדידה  -  -3מסמך ג .3

 דידה של כל פריט )סעיף( לצרכי תשלום.מתאר את צורת המ
 
 : הערות

יל כמסמכים שלא צורפו למכרז ואינם ברשות  המצוינים לעכלליים ה מפרטיםבמקרה שה .1
 , הקריה ת"א. 29הקבלן, ניתן לרכשם בהוצאה לאור של משרד הביטחון רח' ב' מס'  

עיפים או  מפנים בזאת תשומת לבו של הקבלן לכך שהמפרטים הינם כלליים ולכן יתכן שס .2
 פרקים מסוימים אינם מתייחסים לעבודה זו. 

צאת משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשרד ם הם אלה שבהוהכלליי יםמפרט כל ה .3
 השיכון.

 כל המסמכים דלעיל מהווים יחד מסמכי החוזה. בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

 הצהרת הקבלן 
ים הנזכרים במכרז/חוזה זה הוא קראם והבין  הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט 

דעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות  רים אשר ביקש ל ל ההסבל את כאת תכנם, קיב 
 לדרישות בו. 

 
 הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 
            

 חתימת הקבלן        תאריך 
 
 

 תנאים כלליים ומוקדמות -00
 

 העבודה  תאור 00.01
 ושיפוץ מיבנה קיים.  תוחיפמכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות  

 
 היקף המפרט  00.02

לתכניות, ואין הכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות תמצא את  השלמההמפרט מהווה 
 ביטויה הנוסף במפרט. 
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 אחריות למבנים קיימים  00.03
ול להיגרם להם  הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים קיימים, ויתקן על חשבונו כל נזק העל 

למפקח ולקבל   ן תת קרקעי על הקבלן להודיע מידק וי מתכתוצאה מביצוע העבודה. עם גיל
 הוראות על אופן הטיפול בו. 

לפני ביצוע חפירה בין בידיים ובין בכלי מכני, יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל  
 הבא: ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה בהתאם לפירוט 

 
 כבלי טלפון או תקשורת אחרת. .א
 .כבלי חשמל .ב
 רות מים וביוב. וצינ .ג
 קווי דלק.  .ד
 ות אוויר דחוס. צינור  .ה
 כל צינור ו/או כבלים.  .ו

 
כי הוא משחרר את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם תוך כדי עבודתו   מצהיר בזה הקבלן 

רצונו של לשביעות   חשבונולאותם מבנים ומתקנים הקיימים באתר ומתחייב לתקנם על 
 המפקח. 

 
 בדיקות דגימות  דמי – טיב החומרים והמלאכה 00.04

ביצוע  ( של תנאי החוזה ל6)  40ת החלים על הקבלן בהתאם לסעיף דמי בדיקת דגימו .א
מערך העבודות שתתבצענה לפי   1%( נקבע בשיעור של 3210מבנה ע"י הקבלן )מדף 

 סעיפי חוזה זה. 
 גרת דמי הבדיקות הנ"ל.ההוצאות המפורטות להלן לא תיחשבנה במס .ב

 קה. ביעת מקורות האספים המיועדים לקל חומרדמי בדיקות מוקדמות ש  (1
 בודה, חסכון וכו'(. דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו )נוחות הע (2
 דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימות לדרישות החוזה.  (3
סוג שהוא, לרבות ההוצאות  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל  (4

 (. 5) 40המפורטות בסעיף 
 ל תחולנה על הקבלן בכל מקרה. לעי 4-1הוצאות הנזכרות בסעיפים ה

 (". 5לראות כמבוטלות המילים "לפי סעיף קטן )( יש  6) 40בסעיף  .ג
המזמין שומר לעצמו הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות, להזמין את   .ד

ים  ת זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרביצוען מבלי שהשימוש בזכו 
 לאכה כנדרש בסעיפי החוזה. והמ

שלם את דמי הבדיקות  מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי ל הקבלן .ה
 ולחייב תמורתם את חשבון הקבלן. 

 
 ( 3210לחוזה )מדף  –טיב החמרים והמלאכה  – 2( 40תוספת ) 00.05

מן  תקן או סי-ומרים והמוצרים של המפעלים בעלי תוהקבלן מתחייב להשתמש בח   א.
חיד שמוצריו חומרים שלגביהם קיים רק יצרן י חה, חובה זו לא חלה על מוצרים ו השג
 תקן או סימן השגחה. -נם בעלי תואי

,   לעמוד בדרישות המפרטלהיות חדשים ומשובחים ובכל מקרה חייב חומר או מוצר   ב.
    ו סימן ההשגחה המתאים.תקן א-באם אלה באות מדרישות תו

 
 תקופת הביצוע  00.06

לא יאוחר מאשר  –במסמך ב'   45ף  ים את העבודה בהתאם למוגדר בסעילן לסיעל הקב
 מתאריך שנקבע ע"י המזמין בהוראתו להתחלת ביצוע העבודה )צו התחלת העבודה(. בתום 

 
 עדיפות בין מסמכים לצרכי תשלום  –אופני המדידה ותכולת המחירים  00.07

רי  י )מסמך ג'( ה ט הכלל פרק מוקדמות של המפרשל  0072ע את האמור בסעיף מבלי לגרו
ירה ו/או אי התאמה בן ההוראות שבמסמכים השונים, קובעים את סדר  בכל מקרה של סת

 העדיפויות לצורכי תשלום ומדידה כדלקמן )הקודם עדיף על הבא אחריו(. 
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 התכניות )מסמך ה'(.  .א
 . -1מסמך ג ( ובצרוף2  –המפרט המיוחד )מסמך ג'  .ב
 מסמך ג'(. המפרט הכללי ) .ג
 )מסמך ב'(.  1987תשמ"ז וסח  נ  3210החוזה מדף  .ד
 ם שאינם מצורפים. תקני .ה
 

 הכרת האתר וסביבתו  00.08
הקבלן מצהיר בזה כי ביקר באתר העבודה, בדק באופן יסודי את צורתו את סוג הקרקע, 

א תתקבל כל הגישות לאתר שטחי עבודה והחסנה, מקום קווי מים, חשמל טלפון וכו'. ל
 תר וכו'. דה, הארה באי הכרת תנאי עבותביעה אשר מקו

 
 האתר בגמר העבודה  00.09

ר העבודה על הקבלן להשאיר את מקום העבודה וסביבתו מסודר ונקי לחלוטין. פסולת  בגמ
בנין ועודפי חפירות יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר, לפי הוראות המפקח  

המצב  להחזירפגיעה בשטחי גינון ו  הקבלן לתקן על חשבונו כל ו/או הרשות המקומית. על 
 לקדמותו. 

 
 שלט 00.10

הכין ולקבוע באתר העבודה שלט על חשבונו. השלט יהיה לפי הנחיות ודוגמא על הקבלן ל 
שיקבל מהמפקח. השלט יכלול את שם המזמין, שמות המתכננים, המפקח ומנהל העבודה  

 פון. האחראי במקום, בצרוף כתובות ומספרי טל
 

 תאום עם גורמים אחרים  00.11
כל גורם אחר הפועל בשטח ום ושיתוף פעולה עם בודה תוך תאאת הע  הקבלן מתחייב לבצע

 .ללא כל תמורה נוספתבו זמנית, וזאת על פי הוראות המפקח.  
 

 קבלני משנה  00.12
וכו'( שיועסקו   ,טיחקבלני משנה או ספקים )לעבודות פיתוח, גינון והשקיה, חשמל, ניקוז

לני המשנה  יצוע. כל קב להם לבים לעבודה שנמסרה  בלן יהיו בעלי ניסיון ומתאימע"י הק
בל את אישורו המוקדם של המפקח והרשות, בידו לסרב להעסקת קבלן משנה  חייבים לק

רובו של המפקח לאשר קבלן משנה לא יגרע מאחריות  ירובו. סי כלשהו מבלי לתת נימוק לס
י המשנה ובינם  זה זה. הקשר והתאום בין קבלנהקבלן ומהתחייבויותיו במסגרת מכרז/חו

 ום על מכרז/חוזה זה. יות הקבלן הראשי החתח הינם באחר ן המפקלבי
 

 גמר ביצוע  00.13
בתום הביצוע תבוקר העבודה ע"י המפקח והיזם ואחרי אישורה, קבלתה וביצוע כל  

 ההסתייגויות, תיחשב העבודה כגמורה.
 

 חשמל ומים  00.14
ות ולהתחברויות  ספקת חשמל ומים לביצוע העבודהקבלן חייב לדאוג על חשבונו לא

הזמניים ייעשו בצורה נאותה לפי תקנות  קבלן כי כל המתקנים  כן מתחייב הונות. הש
 הרשויות המוסמכות ובהתחשב באמצעי הבטיחות המוגדרים בתקנות אלו. 

 
 הגנה בפני גשמים  00.15

שת המפקח ולשביעות הקבלן ינקוט על חשבונו, במהלך העבודה על כל שלביה לפי דרי 
ז תמידי של כל י גשמים וידאג לניקוהעבודה מפנ  להגנת ל האמצעים הדרושיםרצונו, בכ

 השטחים המתנקזים אל שטח העבודה וממנו. 
 

 לוח זמנים  00.16
 הקבלן יגיש עם מסירת מכרז זה לוח זמנים לביצוע העבודה.

 הכל בהתאם לשלבי העבודה שיקבע המזמין. 
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 עובי השכבות  00.17
זה הוא לאחר של החובתכניות, במפרט ובכל מסמך אחר למיניהן הנקוב עובי השכבות 
 א אם צוין אחרת בסעיף המתאים. הידוק אלכבישה ו/או 

 
 אישור דוגמאות  00.18

כל הדוגמאות שעל הקבלן להכין לאישור מוקדם יבוצעו תוך חודש מיום קבלת צו תחילת  
שר לא ור דוגמאות אהעבודה. כל עיכוב בביצוע הפרויקט שיחול כתוצאה מעיכוב באיש

 . הוגשו בזמן, יחול על הקבלן
 

 בדיקה והתאמה של תכניות  .1900
על הקבלן לבדוק את כל התכניות, וכל אינפורמציה אחרת   –בלת צו התחלת העבודה עם ק 

שיקבל בכתב ובע"פ לצורך הביצוע, ולוודא התאמה מלאה לביצוע בשטח. כל ההערות לגבי  
וך  ריכל תידווחו לפיקוח ולאד –תאמות לשטח ת וכן לגבי ה חוסר בתכניות, בפרטים, במידו

 מתחילת ביצוע העבודה.   שבועיים
לא יתקבלו כל טענות מצד הקבלן לגבי עיכוב בביצוע הנובע מהסיבות   –לאחר מועד זה 
 שנזכרו לעיל. 

 
המזמין יהיה רשאי על פי שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור להורות לקבלן לבצע חלק   00.20

רי היחידה ולא תהיה לקבלן כל  י במחיהמרכיבים של העבודה. דבר זה לא יביא לכל שינו מ
ה בגין החלטה זו של המזמין הן בנושא מחירי יחידה והן בנושא לוחות זמנים, ה ותביעעיל

 הקטנה ו/או הגדלת היקף העבודה. 
 

 ארכה או קיצור להשלמת העבודה  00.21
ג אוויר לא ייחשבו ככח עליון לצורך מתן  תנאי מזעיכובים בביצוע העבודה שנגרמו עקב 

 השלמת העבודה.במועד ארכה 
 

 אמצעי זהירות  00.22
לן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  הקב

למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים 
 וכו'. 

להבטחות רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת   הזהירותהקבלן ינקוט בכל אמצעי  
 משרד העבודה בענינים אלו. וההוראות של  העבודה ויקפיד על קיום כל התקנותביצוע 

הקבלן יתאים מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה, כנדרש כדי להזהיר את  
חומרים  עפר או הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערימות 

 ומכשולים אחרים באתר. 
את כל הבורות והחפירות, ל האתר חייב הקבלן למלא כל חלק שבודה במיד עם סיום הע

ליישר את הערימות והעפר, ולסלק את כל המיכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע 
עקב הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה,     העבודה.

עות מסוג זה אשר תופנינה ום תבינקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשאי 
המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו  עומת זאת שומר אליו, ל

נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק  
בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר   י הדעותלאחר יישוב הסכסוך או חילוק

 א.בר סמכ
עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת  כל תביעה לפיצויים עקב תאונת 

פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת 
 ה. ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא ז

 
 ית ופגיעה במתקנים חצי 00.23

יריה, במח'  הנדסה של הע ן לברר בשטח, במחלקתל הקבל לפני התחלת העבודות יהיה ע
המים, ברשויות המוסמכות, או במוסדות הנוגעים בדבר את מקומם של קווי צינורות, 
שוחות מגופים, ביבים קיימים, כבלי חשמל וטלפון, תעלות ובורות ספיגה, גדרות וכל  
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קנים כאלה  וך למתעל קרקע אחר הנמצא בתחום עבודותיו, עבודה בסמקרקעי ו מתקן תת
 רט הכללי.  במפ 002בסעיף  או חצייתם תבצע כמפורט

על הקבלן יהיה לתאם עם הרשויות המוסמכות ולקבל את אישור המפקח על דרכי העברת  
ו/או  מתקנים אלו במידה והם מפריעים לעבודתו, תוך כדי שמירה על פעולתם הרצופה  

 עבודתו. יעים לנת חלופות זמניות לקווים חוצים במידה והם מפרהתק
 

 תחולת תנאי המוקדמות  00.24
במפרט הכללי )מוקדמות( ללא יוצא מן  00ל מכרז זה חלים התנאים הכלולים בפרק ע

 הכלל. 
 

 שמירה על תקינות החיים באתר העבודה  00.25
 .בתחום חצר בית ספרתשומת לב הקבלן מופנית לכך כי אתר העבודה מצוי 
תו, להבטיח על חשבונו, דרכי  ובהסכמעל הקבלן לקחת זאת בחשבון ובתאום עם המפקח  

ילות רצופה של כל שרותי התשתית הקיימים: מים, ביוב, חשמל, טלפון כולל ופע גישה
 הגנה על מעברים. 

 
 שלבי עבודה וביצוע  600.2

וזמן ביצוע  מזמין יקבע על פי שיקולו הבלעדי והבלתי ניתן לערעור את שלבי העבודהה 
ייחסות וספת שהיא עקב הוראות המזמין המתש כל ת העבודה. מבלי שהקבלן יוכל לדרו

 לנ"ל. 
 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות האמורים לעיל בכל שלב של העבודה. 

יחותית כך שלא תהיה כל נגישות לאתר  על הקבלן לגדר את אזור העבודה בגדר בט
מורים וכו'( הגדר תהיה לפי הנחיות המזמין  העבודה לכל באי המוסד )תלמידים,

 ם עם המפקח.ובתיאו
 

 . בודהתחזוקה עם סיום הע 00.27
 הקבלן יתחזק את שטח האתר בהתאם לקביעתו של המזמין. 

חת מהמסירה תקופת הבדק והתיקונים לעבודות הבניה ועבודות אחרות תהיה שנה א 
 הסופית או לפי קביעתו של המזמין. 

ה, יתוקן  המתאימ ו בעבודות בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה  כל פגם או קלקול שיופיע
מין ולשביעות רצונו המלאה של עם קבלת הודעה על כך מהמז  או יוחלף ע"י הקבלן מיד

 המזמין. 
 

 בולים וביול  00.28
חובת הטבעת בולים על גבי ההסכם או על גבי איזשהו מסמך בכל מספר עותקים שיידרש 

 וצאות מס בולים לחוזה זה חלות על הקבלן. חלה על הקבלן, ה   –על ידי המנהל 
 

 מוקדמות 
במסמכי החוזה השונים, אולם לא צוינו באופן מיוחד ברשימת  סעיפי העבודה "מוקדמות שפורטו 

  הכנות הכמויות, נכללים בסעיפי העבודה השונים ולא ישולם עבורם לקבלן כל תשלום נוסף כגון:
ל עבודה, התוויה, הנהלת רשימות ופנקסים, מחסן  לעבודה, דוגמאות חומרים ועבודה, העסקת מנה

ות מפני נזקים, הגנה על רכוש השייך לרשות המקומית,  רי בנין, שמירה, הגנה על העבודלחומ
  קב כך,שמירה על הניקיון, ניקוי, גידור, תאורה סידור גישה למקום העבודה ותיקון כל נזק הנגרם ע

 גרש לאחר גמר העבודה וכו'. ניקוי המ –חיתוך צינורות במקומות הדרושים 
 . א כל תשלום נוסףכל הנזכר לעיל יבוצע לל 
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 ה , פירוק ועפר לעבודות פיתוחעבודות הכנ
ט  , במפר40המפרט הטכני המיוחד להלן מבוסס על המפרט הכללי לפיתוח האתר פרק    -כללי 

ה לאור של  הקבלן לרכשו בהוצאהכללי לעבודות בנין. המפרט הזה אינו מצורף לתיק מכרז ועל  
 ראה פרוט שם(. מספור הסעיפים מתייחס למספור שבכתב הכמויות )משרד הבטחון, הקריה ת"א. 

 
 . עבודות הכנה ופירוק 40.01
 כללי  .א

בהתאם ובאופן  ילוק, תת פרק זה מתייחס לעבודות הכנה ופרוק שונים, הריסה, ניקוי וס
ות. כל עבודות  תר אשר יש לראותן כמחייב המתואר בתת פרק זה, ולפי הנחיות המפקח בא

 יבוצעו ע"י הקבלן לפני תחילת עבודות פיתוח כלשהן. ההכנה והפרוק  
סולת ו/או כל חומר אחר אשר אין בו צורך לשימוש חוזר, על הקבלן לסלק מחוץ לגבולות  פ

שרד לאיכות הסביבה והרשויות המוסמכות, כולל  מע"י ה   האתר לאתר פסולת מאושר
 הקבלן. ולת לאתר הפסולת חלה על תשלום אגרות. תשלום בגין השלכת פס 

מצויינים בכתב הכמויות, ובכל אופן    על הקבלן לקחת בחשבון שפרוקים ו/או הריסות שאינם
 יש להרוס כנדרש בתכנית, עליו לבצע ללא כל תמורה נוספת.

ע"י הקבלן במסגרת עבודות הכנה ופרוק, ו/או במסגרת עבודות  בוצעו  יסות יהפרוקים וההר
 הסעיפים האלו כנכללים בסעיפים אחרים. על הקבלן לראות את עלות וסעיפים אחרים.

שימוש חוזר יועברו ע"י הקבלן למחסני המזמין ללא תמורה נוספת או  חומרים הראויים ל
 יסולקו מהאתר, לפי החלטת המפקח. 

 שטח חישוף ה .ב
 ודות חישוף השטח תבוצענה בשטחי חפירה והמילוי כאחד.עב

"י הקבלן במסגרת סעיף זה בכלים  יה מכל סוג שהוא יבוצע עחישוף השטח מכל עשביה וצמח
 יצוע תקין ובטיחותי בתנאי המקום, ו/או בעבודת ידיים.מכניים מהטיפוס המאפשר ב

קע נקיה מכל עשביה  ארת קרעומק החישוף יקבע ע"י המפקח להבטחת חישוף נאות והש
 ופסולת לאחר סיום החישוף. 

סה ופרוקים בהתאם העבודה כולל עבודות הרי  בגבולות הסרת הצמחייה וניקוי האתר .ג
וק פסולת, אשפה, חומרי בנין ישנים וחדשים, לתכנית והוראות המפקח באתר, לרבות סיל

ובלתי גלויים ובכל  לויים  חגורות בטון, ריצופים לא ראויים לשימוש, משטחי בטון ואספלט ג
אבני שפה וגן, אלמנטים עובי שהוא, קווי צנרת לא פעילים, קירות להריסה כולל היסוד, 

ראה בשטח המפריע לעבודה  רומיים, גדרות ושערים, בנייה ארעית וכן כל אלמנט בלתי נט
 המתוכננת.  

ו  ולים אבנוסף למצוין בסעיף זה ייעשה הריסוס גם במקומות של שטחים סל : ריסוס .ד
"  סוס יהיה מסוג "ראונד אפמרוצפים לפי הוראות מיוחדת מאת המפקח באתר. חומר לרי

חר  ליטר מים. על הקבלן לקחת בחשבון שימוש בחומר ריסוס א 100 –ליטר ל  3בכמות של 
 במקרים מסוימים וזאת לפי הנחיות האדריכל והמפקח באתר.

סוג שהוא יפורקו, ינוקו מפסולת  מכל   המרצפות גן ואבני שפ : פרוק ריצופים אבני שפה/גן .ה
או    באתר ין בהתאם להנחיות המפקחבטון ויוכנו לשימוש חוזר או יועברו למחסני המזמ

אמור לעיל ובנוסף העמסה וסילוק  . המחיר כולל כל היפונו מהאתר לאתר פסולת מורשה
עמסה,  הפסולת אל מחוץ לאתר למקום מורשה ע"י הרשות המקומית כולל תשלומים עבור ה
 הובלה, כניסה לאתר שפיכה ויישור ערמות הפסולת לאחר הפריקה ע"י מכשיר מכני. 

צנרת תת קרקעית לבדיקת עומקה במקום אחד או במספר לגילוי   רת תעלות גישושחפי .ו
החפירה תבוצע בעבודת ידיים בלבד בניצב לקווים התת לפי החלטת המפקח.   מקומות,

ס" ועומקן עד לגילוי   50עלות יהיה מכסימום וחב התקרקעיים עד לגילוי הצנרת הנדונה. ר
 הצנרת כאמור.

 פירוק קרוי ביריעות   .ז
פי  בשטח יפורק כולל עמודי התמיכה שלו, יאופסן במחסני העירייה הכל לקרוי הקל הקיים ה

 הנחיית ובתאום עם המפקח בשטח.
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 והידוק עבודות חפירה ומילוי   40.02
 ללי כ .א

. העבודה תבוצע בכלים מכניים מטיפוס  40ק פר  –ר הכל כמתואר במפרט הכללי לפתוח האת .1
הגבלה ובמיוחד לאורך קירות של מבנים קיימים   מאושר ע"י המפקח ובעבודת ידיים ללא כל

 דיים. וזאת ללא תשלום נוסף עבור עבודות י

 מכל השטח חישוף ו  והכנה פרוק עבודות גמר לאחר יבוצעו ומילוי חפירה  עפר, עבודות .2
 ת. הקיימ ועשביה  צמחיה

 ועבורם  רגילה  כחפירה יחשבו  ,הקרקע בתוך שיתגלו אחרים אלמנטים או הבטונים ,ולתהפס .3
 .תוספת כל תשולם לא

אישורים בכתב, שלאורך   לפני ביצוע חפירות יבדוק הקבלן אצל הרשויות המוסמכות, ויקבל .4
 .וכד'תוואי החפירה, לכל אורכה, רוחבה ועומקה אין עוברים קווי צנרת, חשמל, תקשורת  

וביצע הקבלן חפירה ללא קבלת האישורים הנחוצים, או חרג מגבולות החפירה   והיה  .5
יבצע מיידית תיקון הנזק שגרם, על    –, ופגע בקווי צנרת, חשמל, תקשורת וכד' המאושרת

 . ו בלבד, ויחזיר המצב לקדמותוחשבונ 

 פירות פתוחות יגודרו ויסומנו ע"י סרטים זוהרים ושלטי אזהרה כנדרש. ח .6

 ה יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח כי בדק את העבודות ואישרה. ירהחפ  יסוי כ .7

את החפירה ויחזיר המצב לקדמותו.  צנרת המים ושרוולי החשמל יונחו על   הקבלן יכסה .8
מ לפחות. כיסוי יבוצע רק לאחר כיסוי ראשוני של חול נקי  "ס  20י בעובי של מצע חול נק
 לפחות.  מ"ס  20בעובי של 

 
 מילוי  .ב

מילוי יקבל את אישור המפקח לפני פיזורו במקום.  מקורות למילוי מובא יאושרו  חומר ה .1
 לה ע"י המפקח. תחי

ומר יהיה נקי מכל  מילוי מחומר מקומי:  יהיה נקי מחרסית הנמצאת בשטח מעודפי עפר, הח  .2
 פסולת אורגנית או כל פסולת אחרת. 

  וברטיבות הידוק רלאח בהשכ  כל מ"ס  20 של ובעובי אופקיות בשכבות יפוזר המילוי .3
 אלא תפוזר  לא  יתתורנ  שכבה .מודיפייד לפי 96% של צפיפות דרגת לקבלת אופטימלית

 .ונבדקה הודקה ,יושרה שקודמתה לאחר

שבילים או מדרכות קיימות יש לבצע פרוק השכבה   םבמקובאזורי ריצוף מתוכננים  .4
ם קיימים. הכל לפי  ש מצעיהעליונה, להשלים או לגרוע ממצעים קיימים, לפלס ולהדק מחד

 הנחיות המפקח באתר. 
 

 הידוק מבוקר  .ג

"מודיפייד   96%ות המהודקות לא תהיה פחות אשר דרגת הצפיפות בשכבהידוק:   .1
אבני שפה, מדרגות, מסלעות, משטחי מדרך ומסעה,  " מתחת לכל המבנים לרבות א.א.ש.הו.

" א.א.ש.הו.ד ודיפיי"מ  98%לא כולל קירות אשר דרגת הצפיפות בשכבות מתחתם תהיה 
ו ככלול במחיר  הכמויות, על הקבלן לראותבמידה וסעיף הידוק בשכבות לא מופיע בכתב 

 המילוי. 

דוק עד לקבלת הצפיפות  ס"מ אחרי ההרטבה וההי 20הידוק מבוקר יבוצע בשכבות בעובי   .2
 הידוק יעשה במכבשים מהסוג המאושר וברטיבות אופטימלית.  הנדרשת בכתב הכמויות.

 
 ( דרך רת)צו שתית .ד

ת ידיים  בכלים מכניים ו/או בעבודיישור הקרקעית העומדת להיות מכוסה במצעים תיושר  .1
. תיחוח  מ"מ מדוד בסרגל ישר שאורכו מותאם לרוחב המקום הנדון 20  -לקבלת דיוק ל:+

ס"מ. תיחוח )חריש( זה  10)חריש( הקרקעית בשטחי מילוי ובשטחי החפירה לעומק של 
ח  חרשה נגררת על ידי טרקטור, אך בשום אופן לא יורשה תיחורית, מ ייעשה במתיחה מוטו
 בעזרת שיני "שופל". 
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שור חוזר לדיוק הנ"ל שיבדק לאחר דחיסה. סטיה מותרת דלעיל לא תהיה מצטברת בשום  יי .2
 ופן. א

 ולקבלת  ההידוק יבוצע במכבשים מהסוג המאושר ע"י המפקח וברטיבות אופטימלית .3
 מודיפייד א.א.ש.הו.  לפי  96%ם ירה למינימוחי החפבשטחי המילוי ובשט  צפיפות

 על ידי הקבלן ועל חשבונו ובאופן הבא:  העולות על המותר דלעיל יתוקנוסטיות   .4
ס"מ, תוספת עפר מהטיב   10)חריש( בעומק במקומות הנמוכים מהנדרש על ידי תיחוח א. 

 המאושר, ולאחר מכן יבוצע יישור והידוק. 
והידוק  והרחקת המיותר, יישור  י חריש כנ"ל, גירודעל יד  ב. במקומות גבוהים מהנדרש

 חוזר. 
 

 ית(:מילוי מובא )אדמה חקלא .ה
ושרת  , אך עובי השכבה המפוזרת והמי 40פרק   –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר 

ס"מ. סוג וטיב האדמה יהיו אדמת גן נקיה מיבלית ועשבים רעים  40  -לא תהיה קטנה מ
 אחרים. 
 

 יות:מצעים ותשת 40.03
 ללי כ .א

ומצע    אספקה, פיזור, יישור והידוק המצעים על גבי הקרקעתת פרק זה מתייחס להסדרה,  .1
 מיוצב חול. 

 מצעים אלה משמשים כבסיס לעבודות ריצוף שונות.  .2

ת, תבוצענה העבודות וטיב החומרים יענו לכל הדרישות והספציפיקציות  באם לא נאמר אחר .3
 הנקובות במפרט הכללי הרלוונטי. 

 
 וג א' מצע ס .ב

לאחר גמר עבודות השתית)צורת דרך( ולאחר קבלת תוצאות בדיקת מכון התקנים ואישור   .1
המפקח, יפזר הקבלו מצע סוג א' אבן גרוסה ומודרגת. המצע יפוזר באופן הבא: בשטחי  

ס"מ כל שכבה לאחר הידוק, כמות    20מיסעה וכבישים יבוצע הפיזור וההידוק בשכבות בנות 
 תר. השכבות לפי הוראות בא

  ס"מ. הפיזור וההידוק יבוצעו 20חבות ושטחי מדרך תפוזר שכבה אחת כנ"ל אבל בעובי בר .2
 ס"מ מדוד בסרגל ישר.  1 -לדיוק + 

 סטיות העולות על המותר יתוקנו כדלקמן:  .3
ס"מ, יוסף מצע מהטיב   10הנמוכים מהנדרש על ידי תיחוח )חריש( בעומק    במקומות .א

 ק. המאושר ולאחר מכן יבוצע יישור והידו
ומות גבוהים מהנדרש על ידי חריש כנ"ל, גירוד והרחקת המיותר, יישור והידוק  במק .ב

 . חוזר

הרשות בידי המפקח לשנות את עובי השכבות על סמך סוגי הקרקע, בקרקעית חרסיתית   .4
 וגדלנה מספר השכבות לפי המלצת יועץ קרקע. ת

 פיזור יבוצע בציוד מכני ובעבודת ידיים.  .5

 קבלת הרטיבות הנדרשת.מים ל הידוק ייעשה תוך הרבצת .6
 

 :אבני שפהומדרגות שבילים, רחבות    40.04
 : כללי .א

 בנוסף לאמור בו מספר השלמות.ו   .40פרק   –פרט הכללי לפיתוח האתר הכל כמתואר במ
 

 ריצופים  .ב

ר העליון בשטחים המרוצפים, יהיה בהתאם לכתוב בכתב הכמויות ובכל מקרה ללא  הגימו  .1
 פגמים. 
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לא תורשה שבירת יחידות ריצוף  "י ניסור מרצפות.ורק ע  השלמות לריצוף תעשנה אך .2
מקרה. הניסור יעשה במסור מכני תוך שימור במים. בגליוטינה, אין להשתמש בה בשום 

ס"מ, יונחו הנ"ל ע"ג שכבת טיט,   6  -מידה קטנות מ כשמנסרים ומרצפים השלמות ביחידות
 וזאת לאחר הידוק הריצוף. 

להשלים ע"י יציקה במקום בדוגמה ובגוון הריצוף  יש   "מס 3 –חב ההשלמה פחות מ באם רו .3
 הצמוד. 

גובל בקירות או אלמנטים אחרים, יש לצקת חגורה סמויה במקומות בהם הריצוף אינו   .4
 ח אבן שפה גן. או להני מבטון בשולי הריצוף 

מרצפות שבורות ולקבל  במידה ויש להתחבר לריצוף קיים יש להחליף במקומות החיבור  .5
 ד. ר ואחימשטח חלק יש

 בכל מקרה ובכל מקום אשר מצוין פיגמנט או גוון הכוונה לצבע תוצרת חוץ.  .6

לא צוין בכתב הכמויות ולא מופיעות בתכנית דוגמאות ריצוף, על הקבלן לקחת  גם אם .7
 גוונים ובדוגמה שתעוצב ע"י האדריכל.  לושהשעד שהריצוף הוא   בחשבון

להדקו עוד באותו היום. אין להשאיר  דאוג וכל קטע ריצוף שיבוצע ביום העבודה על הקבלן ל .8
עשה הידוק במכבשים לפי הנחיית היצרן  זר יידות הידוק למחרת. ע"ג שכבת חול שתפועבו

 )כאלו שלא יגרמו נזק לפני הריצוף(. 

 ישקים בחול דיונות נקי ויבש וניקוי ריצוף באופן יסודי. מילוי מ .9

י שפה או כל גמר ריצוף אחר, בנת, אקירולכאשר יש צורך בחיתוך אבנים משולבות בחיבור  .10
 וך שטח הריצוף. ים בת אבני הגמר תהיינה שלמות והחיתוכים ייעשו באבנ 

 
 אבני שפה  .ג

לאמור בו. אבני השפה יונחו  ובנוסף  40פרק   –הכל כמתואר במפרט הכללי לפיתוח האתר  .1
ות,  בהתאם לתכנית והפרט. לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני שפה ברדיוסים או עקומ

שפה    אבני מ' או ע"י ניסור  0.30מ' או  0.50למות אבני שפה ייעשו ע"י אבני שפה באורך הש
 בבית החרושת. 

דקים ובועות אויר. אבני השפה יהיו ללא פגמים ישרות ושלמות עם קצוות שלמים ללא ס .2
ם  עם גב בטון שיוצר ע"ג מצע מהודק. חיבור בין האבני 20 –האבנים יונחו ע"ג יסוד בטון ב 

 פרטי והוראות המפקח במקום.ניקוי המישקים הכל לפי ה  1:3ובת חול + צמנט בתער
 

   ושאר אלמנטים יצוקים באתר דרגותמ .ד
ס"מ לאחר   30כבת מצע מסוג א' בעובי המחיר כולל חפירה, מילוי ויישור לפי הצורך ועיצוב ש

פרוט   ט ראה פי הפרכולל זיון ל 30-ב "מודיפייד אשו" יציקת יסוד בטון   98%הידוק לצפיפות 
 במפרט הכללי )קירות תומכים וגדרות(.  40.05בטונים בסעיף  

 
 וגדרותבטון   קירות    40.05

 : כללי    .א
 . פיתוח האתר  – 40קירות גדר כמפורט במפרט הבין משרדי פרק   .1
העבודה כוללת: מדידה וסימון, עבודות חפירה לתחתית המצעים, מרחב עבודת חפירה  .2

חזרת העפר החפור בגב הקיר כולל הידוק מבוקר ובהתאם  קיר, הליסודות, יסודות, בניית ה
      לתכנית.

לפי המסומן   3יותקנו מצנורות פי.וי.סי. בגוון אפור ובקוטר " ידרש(,   )אםחורי ניקוז  .3
דליים לכל חור עטופים  2-3פתחי הניקוז יגנו צרורות אבן מודרגת בכמות   בתכניות. על

 ת ברזל.שבר
 רן לא תשולם כל תוספת. פלדה לזיון ועבות את הכל עבודות הבטון כוללו .4
ריכל לדוגמה שעל הקבלן לבנות באתר. במידה  קבלת אישור מן האדהקירות ייבנו רק לאחר  .5

ן פרט זה בכתב יונת הקירות הקיימים באתר יצוויידרש מהקבלן לבנות קיר בדוגמה ובמתכ
 הכמויות. 
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 הבטונים   סוג .ב
ש בתכניות  , כנדר20-, ב 30-, ב40-מבטון בשויות כל עבודות הבטון היצוק באתר תהינה ע

 . כתב הכמויות השונות וכנקוב בסעיפי
 

 ניות תב .ג
במקרים  התבניות ייעשו בלוחות עץ לקבלת מידות מתוכננות. באם ידרשו תבניות מיוחדות 

מסוימים לקירות בטון חשוף וכד', יבצע הקבלן כנדרש בתכניות. בכל מקרה חוזק התבניות  
התבניות  עמסות סטטיות ודינמיות, ובכדי למנוע דפורמציות של מוד בהיספיק בכדי לע

 מוש במחט מרטטת )ויברטור(.בשעת שימת הבטון ושי
והמפרט הכללי    904ישראלי מס'   התבניות, התמוכות, החיזוקים וכד', יבוצעו בהתאם לתקן

 ובאחריות הקבלן. 
ין שומרי מרחק בין  ק ויתקכמו כן, במסגרת מחירי היחידה של עבודות הבטון, הקבלן יספ

חוט שזור ו/או במוטות ל איסור מוחלט לעשות שימוש בהזיון ובין שני צידי התבניות. ח
 פלדה שיוחדרו לבטון וישמרו בתוכו.

 
 תבניות לבטון חשוף  .ד

  10יות תהינה מעץ מלוחות מהוקצעים משלושה צדדים, כשהלוחות ברוחב אחיד של  תבנ
 רה אנכית או אופקית לפי דרישת המתכנן. "ל בצוס"מ ותבניות מותקנות בלוחות הנ 

 . ומיוחד שאינו משאיר כתמים על פני הבטון ת החשופים יימרחו בחומר שקוף שטחי התבניו
מניעת היווצרות "כוורות" ואחידות בגוון  יש להבטיח צפיפות מכסימלית של הבטון, 

מרטטים חיצוניים  ו/או  ובצורה, וזאת ע"י ריטוט קפדני )אך לא מופרז( ושימוש בפטישי גומי 
 מהסוג המאושר. 

וחדר לתוך התבנית למניעת סגרגרציה  ת תבוצע ע"י שימוש בצינור שייציקת ספסלים וקירו
 של האגרגטים. 

אם נדרש בתכנית גם לצידי תפרי ההתפשטות, יהיו  כל הפינות האנכיות והאופקיות וב
 קטומות למידה הנדרשת בתכנית. 

 
 רובד בטון רזה  .ה

ס"מ   5ות של קירות הבטון או אלמנטים אחרים, תהיה בעובי  ליסוד ה מתחת שכבת בטון רז 
כמות צמנט למ"ק בטון  ס"מ לצדדים.  5כננות במקום הנדון בתוספת  ובמידות רוחב מתו
ק"ג. את שכבת הבטון הרזה יש לשמר במצב לח למשך תקופה, מגמר   150 -מוכן לא תפחת מ

ות יש לנקות את פני השכבה היסוד לתחילתודות. בצמוד  היציקה ועד לתחילת יציקת היס
 מכל לכלוך וחומר זר. 

 
 תיקון בטון חשוף  .ו

ר פרוק התבניות של הבטונים החשופים, יתגלו שיטחי בטון פגום ו/או ליקויים באם לאח
המפקח להורות על הריסה, סילוק הבטון הפגום  /מכל סוג שהוא, רשאי האדריכלאחרים 

 ללא דיחוי.תנאי ו ת ללא א אחר ההוראוהנ"ל, ועל הקבלן למל 
י שיקול דעתו הבלעדית  כחלופה, רשאי האדריכל באופן אלטרנטיבי להורות לקבלן )וזאת לפ
טות שיבחר. ע"י חיפוי  של האדריכל( לנקוט אמצעי שיפור ותיקון הפגמים באמצעים ושי 

 בחומר כלשהו, סיתות וכל זה על חשבון הקבלן וללא כל תמורה נוספת. 
קבלן לצבוע על חשבונו את הבטון הפגום לאחר תיקונו,  רוש מהיכל לד כן רשאי האדר כמו 

סמוכים אפילו אם הם תקניים ולא פגומים, כל זאת לקבלת שלמות  כולל צביעת הבטונים ה
 ארכיטקטונית. 

 
 ביקורת  תאי התאמת 40.06

 :וכדלקמן מתוכנן לגובה  בהתאם הנדרש לגובה יותאמו שונים ביקורת תאי
השוחה  התאמת .מקום בקרבת חוזר לשימוש ההתקר  תשמיר .והתקרה המכסה הסרת

 חוליות בטון תוספת ידי על תיעשה הגבהה ך.הצור לפי הכל, להנמכה או להגבהה הקיימת
 .מלבניים או ריבועיים תאים לש במקרה ברזל, כולל יציקה ידי על או/ו

 .להנמכה הנדרש לגובה בשוחה ניסור או סיתות  ידי על תיעשה הנמכה
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 .לא יורכב שהוסר מכסה .הריצוף גובה מפני מ"ס 12 לפחות מינוס גובהל טוןבה תקרת החזר
 .המפקח הוראות  לפי הכל  מהאתר, יסלקו או האתר למחסני יעביר  הקבלן
 בתנאי שהמוצר אחר, יצרן כל או וולקן", " מוצר "מורן" מדגם יצקת מתכת מכסה הרכבת
 .ריבועית במסגרת יהיה זה מורן מכסה ערך. שווה יהיה 

 .ההתאמה עומק או גובה לקוטר, הפרדה ללא קומפלט  יחידה לפי ספירה
 למעמס מותר 'מ 2.5 מעל שרוחבה ובדרך טון 8 של ובשביל ,מותר מס מע בעלי יהיו המכסים

 טון  25 של

 קולטנים בשטח ריצוףהתאמת  40.07
על   כנדרש בתוכנית. התאמה תיעשההתאמת קולטנים הקיימים באתר לגובה סופי ומתוכנן 

  ו הנמכת הקיים. עבודות התאמה אלה תיעשנה בחומרים ובאופן שיורהא הגבהה ידי 
 המהנדס באתר. 

 תאמה תכלול תמיד הרחבה עליונה לקבלת רשת ניקוז בגודל מתוכנן. ה
 מחיר. רשת זו לא נכללת ב 

ורשת    ותכיל תושבת עליונה לקבלת מסגרת (קונוס)הרחבה הנזכרת לעיל תהיה דמוי משפך 
 מור כנדרש בתוכנית כא

 
 ריהוט חוץ ושונות 40.08

 פריטים שונים .1

 כללי  .א
המפורטים להלן. כל הפריטים יענו לדרישות  פרק זה מתייחס לאספקה והתקנת פריטים שונים 

 ונים ובהתאם לדוגמאות מאושרות. והפרטים השהתקנים ויהיו בהתאם לתכניות 
 ובנוסף לכך, להלן מספר הדגשים.

 ריהוט חוץ  .ב
ולתקן הישראלי העדכני  לדרישות המפרט הכללי  ואמים כל העבודות והחומרים יהיו ת .1

 לאותו נושא. 
 וע מומחים. צש בחומרים מעולים ובביצוע בעלי מקכל העבודות תעשנה תוך שימו .2
 מזוין יצוקים באתר. מבטוןט ביסודות יש לעגן את אלמנט הריהו .3
 כל אלמנט המתכת יהיה מגולוון וצבוע בשתי שכבות.  .4
נתונים לגבי תוכן היסודות, סדר מי התקנה, שיכללו  ותרשי צרן יספק הוראות מפורטותיה .5

 ל הברגים ולאמצעי ההידוק האחרים. ההתקנה, ערכים של מומנט סגירה לכ
 היצרן. תחזוקת האלמנטים ע"פ הוראות  .6
 הבאת והתקנת האלמנטים קומפלט.   המחיר כולל .7

 השקייה  למערכת שרוולים .ג
 הקרקעית בחול ריפוד .עיםלמצ חת מת מ "ס 10 לפחות מקרה ובכל  מ"ס 40 בעומק הצנעה .1

 אורך לכל ל"כנ  בחול ינורהצ עטיפת  .בתוכניות הנדרש וקוטר מסוג צינור והנחת דיונות
 .המצע תחתית לגובה עד התעלה ורוחב

 יש לעטוף הצינור  פיות את .צד מכל מ"ס 30-50 בתוספת החציה ורך בא יהיה הצינור אורך .2
 .אחר בתוכן לכלוך או אדמה ניסתכ עת נילמ  לצינור קשורות יציבות ניילון בשקיות

 .כמויותה בכתב כנדרש , הכל6דרג  מפוליאתילן יהיו הצינורות .3
האם  קייה ההש בתוכנית לבדוק יש ,עליונות שכבות  או המצע ופיזור התעלות כיסוי לפני  .4

 .בתוכנית לנקוב מתאים וקוטרם השרוולים מספר
 .ישוףוח הודעב  בגמר איתור או מדרכה/שביל ג"ע  שרוולים סימון  .5

 משטחי עץ )דק(  .ד
או ריצוף    משטח בטוןג ע"  או אורן איפאה  במבוק מוסו או  מדרך עשוי דק עץ באתר מתוכנן

  .משתלב
הגלויות   חי העץ יהוקצעו בכל הדפנותהגלויים לעין יהיו ישרים וחלקים, כל משטחלקי העץ  

 לעין, הקצאה עדינה והפינות יהיו מעוגלות למניעת פגיעה מכאנית. 
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קשה,   חות המדרך לקורות תחתונות ייעשה בברגים מיוחדים לעיל. היות והעץ הינור לובוחי
מקדחה   דם לכן לקדוח במדוייק בעזרתלהקל על הברגת הברגים, יהיה על הקבלן קו ובכדי 
 ר מתאים. ובקוט

 ברגים יהיו עם ראש שטוח עשויים פלדה בלתי מחלידה. הבורג יהיה שקוע במפלס העץ.
 הכל כפי הנדרש בתוכנית.  .במידות עובי קטנות  ת הינןקורות חיזוק תחתונו 

 פיזור סלעים  .ה
כדי למקם את האבנים יש לחפור   0מ"ק 2-4קמו סלעים בגודל משתנה בין על גבי המדרון ימו
מגובה האבן ולטמון את האבן כך שמקסימום שליש ממנה חשוף   3/2בגודל   גומחה נקודתית

בצע הידוק ידני באמצעות מחבט סביב האבן  חר שתילת האבן יש ללא 0והשאר קבור בקרקע
 עד להתייצבותה 

 

 פיתוח האתר –ופני מדידה א
 י מ"ר. מדידה לפ , פרוקים וחישוף. הניקוי האתר, הסרת צמחיה .1
ו חציבה ומילוי בכל השטח כולל כל המפורט במפרט הכללי לפתוח  עבודות עפר, חפירה ו/א  .2

, פרט לסעיפים המופיעים בנפרד בכתב הכמויות. המדידה לפי מ"ק נפח  40002האתר פרק  
דידה, ביצוע העבודה. חובת המ תיאורטי ע"י השוואת מפות סימון ומדידה לפני ואחרי

הבסיסי כולל העברת העפר שנועד    ירה ו/או חציבה והמחירעבור חפ התשלום .   הסימון ו
למילוי באתר ומילוי בהידוק מבוקר. ההידוק המבוקר יימדד ע"י סעיף נפרד בכתב  

 הכמויות. 
לעיל המדידה במ"ק נפח תיאורטי כמתואר  –חפירה וסילוק עודפי עפר חפור מן האתר  .3

לת העפר מהאתר ופיזורו  עפר והובעמסת ה כולל את החפירה, ה  בסעיף קודם. המחיר
 בשכבות במקום אשר יאושר ע"י הרשות המוסמכת לכך במועצה. 

פרוק גדרות מתכת/מעקות מכל סוג שהוא. המדידה במ"א. העבודה כוללת כל העבודות   .4
רוק הגדר על כל חלקיה  החומרים והאמצעים הדרושים לרבות כלים מכניים, הדרושים לפ

הפרוק וסילוק היסוד   הנזקים שיגרמו באתר עקב  ות תיקון, לרבהובלתה לאתר הפסולתו
 והפסולת. 

המדידה במ"ק. המחיר כולל את כל המרכיבים הכרוכים בחפירה זהירה   –חפירת גישוש  .5
לגילוי מתקנים וצנרת תת קרקעית, כולל אספקת כל האישורים נדרשים, פינוי הפסולת  

 חזרת השטח לקדמותו.וה
ילים וכו'. המחיר כולל  המצעים לכבישים, רחבות, שבי פיזור  לפנהידוק הקרקעית  –ת שתי .6

"מודיפייד אשו", דרגת הצפיפות    96%הרבצת מים כנדרש, הידוק מבוקר לדרגת צפיפות 
"מודיפייד   98%בשכבות המהודקות מתחת לקירות, שבילים ורחבות תהיה לא פחות מאשר 

 ה במ"ר. כמתואר במפרט.   המדיד אשו" וכן
דה, התבניות, הבטון מהסוג הנדרש, המחיר כולל את העבו קדה במ"המדי  -  ן עבודות בטו .7

 הזיון, תפרי התפשטות באם נדרש, עיבוד פני הבטון והפגמים.
משטחי מדרך ורחבות ימדדו במ"ר בציון   תשתיות )כורכר, אגו"מ, חומר ואדי מודרג וכו'( .8

מחיר כולל את ידוק(. ה ה ס"מ לאחר   20 –כבה ית )עובי מקסימלי לכל שסוג ועובי התשת
 יצוב צורת הדרך.הידוק תשתית וע

המדידה במ"א כולל יסוד בטון ותשתית. לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני   - אבני שפה .9
 שפה ברדיוסים או עקומות וחיתוך אבני שפה. 

השלמות, הנחה  המחיר כולל: מצע חול,  ריצופים טרומיים למיניהם ימדדו במ"ר. -  ריצופים .10
 שלמות וחגורה סמויה באם נדרש. ון נדרש. ניסור מרצפות לצורך הרקם וגומבכל 

 . המדידה במ"א בציון סוג וגובה הגדר או המעקה  -דרות ומעקות  ג .11
  –ספסלים טרומיים לסוגיהם, ברזיות, שולחנות פיקניק, סלי אשפה, שקתות למרזבים וכו'  .12

מפרט ועד לביצוע  רט, בבפ העבודה המתוארת ליחידה, המחיר כולל כל  המדידה קומפלט
 מושלם. 

תקופת התחזוקה לאחר מסירת   –בניגוד לאמור במפרט הבינמשרדי  –חזוקה תקופת הת .13
 השתילה היא שלושה חודשים.
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 ( ציפי שר בן נון אדריכלות)     העבודות גינון והשקיי  - 41פרק 
 

 כללי  41.00

פרקים רלוונטים  במפרט הכללי, או   41השלים, להוסיף או לשנות את פרק  מפרט מיוחד זה בא ל .1
 אחר האמור בו. נוסף לכל ענין  אחרים שלו, ב

, דישון,  כולל  השקיה ,ספקה ונטיעה בהתאם לתכנית הנטיעותאמחיר הנטיעות כולל הובלה,   .2
שלא יקלטו  נטיעות  .מסירה סופית חודשים מיום 3עיבודים  ואחריות  לקליטה  מלאה  במשך   

 .חשבונויוחלפו ע"י הקבלן ועל 

סולק למקום  י  השפוך רט,  החומרל  המצוין  במפה יחפרו או יחצבו בהתאם לגודבורות נטיע  .3
ימולאו באותו   , הבורות החפוריםהחלה ובאישור המפקח  שפך מאושר ע"י הרשות המקומית
על בטיחות באתר  , ייכלל במחיר יח' נטיעות, תוך שמירה יום באדמת גן מדושנת כמפורט

 .ידור זמני באם ידרשהעבודה, לרבות ג

 כימיים כמפורט. ת  בקומפוסט  ובדשניםותהיה  מעורב  אדמת גן תסופק ממקור מאושר .4
 הגדרת סטנדרטים לצמחיה תהיה עפ"י תקן משרד החקלאות. 

 
 הכשרת שטח הגינון   41.01
 כללי: 

,כולל הפיכת הקרקע ותיחוחה   ס"מ  30הקרקע כוללת עיבוד הקרקע לעומק של  הכשרת שטח .1
או ידנית של עשבי הבר העונתיים   תלה, לרבות הדברה כימית מכאניר סופי של שטח השתיוישו

 והרב שנתיים., וכן זיבול ודישון. 

של הקרקע, יתבצע לאחר ניקוי השטח ועבודות הדברה ולאחר פילוס כל   ישור גנני וישור סופי .2
שטח. ביצוע  להבטחת ניקוז הוים עפ"י התכניות השטח ע"י הקבלן לכדי השיפועים הנדרש 

ס"מ.לקראת הנטיעות,   5+ /-ודת ידיים, בדיוק של יהיה בכלים מכנים ובעיקר בעבהעבודה 
לאחר זיבול ודישון, עיבודי קרקע והשקיה, יעשה ישור קרקע סופי ע"י מגרפות. ישור סופי זה  

לא יוחל    ימים לפני מועד זה. 5יעשה בסמוך ככל הניתן למועד הנטיעות ולא מוקדם מאשר 
 הגננית.  לפני אישור אדר' לגבהי הקרקע צוע עבודות השתילה בבי

 עיבוד הקרקע  .3
ס"מ, וכלול הפיכת ותיחוח   20או בכלי מיכני, לעומק של   עיבוד הקרקע יעשה בידיים .א

 במשולב.   אויעשה לאחר העיבוד שזיבול הקרקע כולל ;הקרקע. כל 
לדונם, כולל דשן  מ"ק   20בכמות של   10"סולי" מס'  מסוגכמו כן יוסיף הקבלן דשן  .ב

פקח. הדישון יוצנע בקרקע ולאחר הצנעתו יבוצע יישור מוקוט, או ש"ע לפי הנחיות המאס
 גנני סופי. 

תתבצע כחודש עד שישה שבועות לפני השתילה. שטחי ההדברה, סוג החומר   הדברת עשבים .ג
ישור  פן הביצוע יהיו טעונים הנחיות ואם וא המדביר, ריכוזו, צורת ההדברה, מספר הריסוסי

. מספר הריסוסים יהיה  לפי כל כללי הבטיחותיהיה במרסס מיכני או ידני ו  הריסוס  המפקח.
 . יש להמתין ולהשקות שבוע לפחות בין הריסוסים  3-לפי הנדרש ע"י המפקח אך לא יפחת מ

 זיבול ודישון  .4
  וזר בשכבה אחידה ויוצנע מיד לפניל יפ , הזבקומפוסט אורגנישיסופק יהיה  הקומפוסט סוג  .א

חרשה, מתחחת או בעבודת ידיים  יום הפיזור. ההצנעה תבוצע במיבושו ובכל מקרה ב
דשן אשלגני וזרחני יפוזרו ויוצנעו במידה שווה על פני   ובעומק המספיק לכיסוי מוחלט.
 השטח ביחד עם הזבל האורגני. 

 מ"ק לדונם.  25כמות הזבל תהיה  .ב
-ק"ג ל  12מות של  יפוזר סופרפוספט בכ(. בנוסף 2000)ממרץ    801ת"י  -ישראל הכל לפי תקן י .ג

יזור יהיה אחיד ושווה בכל השטח הצנעת הדשנים תעשה ביום הפיזור ולעומק  מ"ר. הפ 100
ס"מ לפחות דשן שיישאר חשוף בשטח יותר מיומיים לא יחשב והקבלן יידרש לפזר  30של 

יך קומפוסציה  ן, הכוונה לזבל אורגנני שעבר תהלדיש דשן חדש על חשבונו. בכל פעם שמוזכר
עשבים הקומפוסט ועונה לתקן ר"מ. בדיקות יעשו ע"י   הוא נקי ממחלות,מזיקים וזרעימלא ו

 מעבדת שרות שדה של משרד החקלאות על פי דרישת המפקח ועל חשבון הקבלן. 
 קח. המפ הקבלן יאשר את כמות הזבל שתובא לשטח ע"י תעודות משלוח חתומות ע"י .ד
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בנים  מפסולת, א  ה א צוין אחר, נקייס"מ, אם ל 40בעובי אדמת גן תהיה מסוג חמרה קלה  .5
 ועשביה רב שנתית.   

 
 ישוירו יחותבט 41.02
גינון וההשקיה המוזכרות במפרט זה יבוצעו ע"פ החוקים, התקנות וכללי הבטיחות  ה ודותבעכל 

  –רה, חומרי חיטוי קרקע ודשנים ומרים כימיים, חומרי הדבם חע ודות עב נושא זה. ל  ריםהקשו
דות בחומרים כאלה. השימוש יעשה רק  מורשים עפ"י חוק לביצוע עבו ל ידי אנשיםע וצעו בי

ולשימוש בישראל, חומרים המורשים לשימוש בשטח המבוצע וכן ע"פ  מורשים למכירה  ה  ומריםבח
  41.1.4ראה סעיף המופיעים התווית החומר ובהמלצות היצרן ו/או היבואן )ת  ללי הזהירוכל כ
 לעיל(. 

 
 קיה שה  רכתמעכנה לה 41.03

 קיה השנרת צ יסתפר .1
נות לרשת עילית יבוצעו בשלב זה, )דהיינו לאחר  כקרקעית והה-השקיה התתה רכתע מ יסתרפ
 הכנת קרקע( .ו ברההדקוי, ני

 פי וס  שוריי .2
 . רקע קסת צנרת השקייה הריתבצע לאחר שלב פי נינגור  ישי
העבודה תתבצע  שיובטח ניקוז תקין.השטח לפי השיפועים בתוכנית, כך  עבד אתל  בלןקה על

"מ  ס  2-4 . ליד שבילים גובה פני הקרקע יהיהמס" 5וידניים. הדיוק הנדרש הוא כניים  מ ליםבכ
 יות או במפרט המיוחד. נ דרש אחרת בתוכלא נמתחת למפלס השביל, אם 

 
 קיה שה רכותמע 41.04

 לי כל .1
  ןתק כל   פ"יע  יםאושרומתקינים  ,שיםהשקיה חד ה  זריבא  יויה הצינורות  בזרי ההשקיה ול אכ א.

מתכנן  ה  ישותרדי פ על עמד כזה, יהיו  מ  םלהרופאי. מוצרים שאין אריקאי ו/או אמי , שראלי
   .פקחהמו/או  

פני  ל  כנוןלתודש חמ  לפה שנה מגמר התכנון ועד לביצוע יש לקבל מהמתכנן אישור ם חא
 ביצוע. ה
ספיקה  ב חץול ם  סטטי במקור המיה  יםהמהעבודה בשטח יש למדוד את לחץ   חילתת ני פל ב.

ל סטייה מהלחץ המצוין בתכנית, יש להודיע  כ רושה להשקיית השטח. על ד ה קסימליתהמ
בלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י המתכנן )או  ק חרלאלמתכנן. התחלת הביצוע תהיה רק 

 וע.צבימסמך( המאשר תחילת 
שור המפקח על כל  לת איבעבודה לאחר קה  לביבשעשה בשלבים. הקבלן ימשיך עבודה יה  ועיצב ג.

"י  ע  ומהת ח  AS-MADEוכנית עדות ת  בודההעזמין מסיום העבודה יש להגיש לשלב שבוצע ב
ל מגוף  לככן עדכון לוחות ההפעלה. עפ"י מדידה של מודד  המפקח והמתכנן ו י "ע  רתמודד מאוש

 . פרדבנ
 ושיםרהדיבור הח אביזרי מחירם את כל ב לליםכוכמויות  ה  ב כתובמפרט  ב ריטיםפהכל  ד.

 במפרט ובתוכניות.  ותנחי לה   תאםבהדות הדרושות התקנתם וכן את כל העבול
  
 שקיה ההסימון למערכת  ו  ידהמד .2
 . היםב רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כולל געשו י  סימוןהו  דידהמ .א
  תורדינאטוהקוא   שטח במידה ואין נקודות קבע מדידה והסימון מנקודות קבע בת הא תחיללה .ב

 . קו בסיס לפריסת המערכתכ משושיבתכנית  
  דות. תוואיית די  י  לע ומנויס קום ראש המערכת ,פרטים ואביזרים בשטח  , מ מטיריםמה .ג

 בקת סיד. א יידסומן על  י פירהחה
ר אישור  טייה בשטח ממפת התכנון, יש להודיע למתכנן/מפקח. המשך הביצוע רק לאח ל סכל ע .ד

 ל ידי המתכנן. ע  ינויהש
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 ולים ושר הנחת ו ירה חפ .3
ן יוודא מקום הימצאותם של קווי חשמל, טלפון, מים, ביוב וכו'  לפני תחילת העבודה הקבל  .א

ות וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה בכתב לעבודות  בחברת חשמל, בזק, עירייה, מקור
 המתוכננות לפני תחילתן. 

 לץ להשתמש במתעל. או עבודת ידיים. מומ םלים מכאנייחפירת התעלות תיעשה בכ .ב
 ה כדלקמן:ומקי החפירה בשטחי גינון יהיע .ג

 עומק החפירה   קוטר הצינור 
 ס"מ  60  מ"מ ומעלה  75

 ס"מ  40   ס"מ   63-40
 ס"מ  30  ומטה מ"מ   32

במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן על צנרת פלסטית על ידי  
 . לאחר תאום עם המפקחל מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות  שרוו

ס"מ מהעומק בסעיף לעיל ולאחר מכן תרופד   15-תועמק ב בקרקע המכילה אבנים, התעלה
 שלמת הכיסוי בקרקע מקומית. ס"מ , לפני ה 15בחול דיונות בעובי  

זה יש  רוחב החפירה יאפשר הנחה של הצנרת. צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד   .ד
 חות. עמיק את החפירה בדרגה אחת לפ יל את רוחבה, או להלהעבירם באותה תעלה ולהגד

גזע  מטר לפחות מ 2.0לצינורות המתוכננים ליד עץ קיים או מתוכנן, יש לחפור תעלה במרחק   .ה
 העץ. 

בכל מקום בו חוצה הצינור שביל כביש, קיר ריצוף וכו' יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול   .ו
התשתית, שכבות המצע /  די מילוי מהודק של ך להחזיר את המצב לקדמותו )על יואחר כ
 כלול במחיר השרוול.  –ציפוי אספלט, החזרת מרצפות, אבני שפה, גרנוליט וכו'( תשתית 

יח העמיד לקורוזיה בקוטר הכפול לפחות מקוטר הצינור המושחל  השרוול יהיה מחומר קש  .ז
לים הטמונים באדמה  מ"מ. שרוו  6פרופילן שחור בעובי דרכו. בתוכו יותקן חוט משיכה מפולי

 חתיו הם מונחים. ס"מ משולי המעבר מת 40יבלטו  
ון  יש לסמן על התכנית את המקום המדויק של השרוולים וכן לסמן בשטח על ידי יתדות סימ

מברזל של מודדים. בשלב העבודה ולקראת סיומה בסימן צבע שמן ירוק על דופן המדרכה שביל  
 ב הקיר. או בג

יכים בביצוע  הנחת השרוול. במידה ולא ממש  צינור ההשקיה בזמן  יש להשחיל בכל שרוול את .ח
 המערכת יש לסגור את קצות הצינור והשרוולים, לאחר החלת החוט כאמור לעיל. 

יש לגלות את הקצוות, לבדוק שהשרוול תקין לכל אורכו ולהכניס   –מים בשטח שרוולים קיי 
 ן. צינור השקיה במידה ואי 

,  10רג ד P.V.C-יהיה מפלדה או מ –ת ה מאספלט או משתלבושרוול החוצה כביש ומגרשי חני .ט
 ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיים.  100בהתאם לתכנית. ראש השרוול בעומק 

מ"מ או   50עשויים מפוליאתילן תקשורת בקטרים  –פים ומפרצי חניה שרוולים במדרכות, ריצו
תב  למצוין בתכנית ובכ מ"מ, בהתאם  110מ"מ,   90בקטרים  ביוב )כתום( P.V.C-מ"מ או מ 75

 ס"מ.   40בעומק  הכמויות. ראש השרוול טמון 
 . םבמעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקים מכאניי

 צינורות ההשקיה יעשה בהתאם להנחיות המפקח. מועד השחלת 
החזרת השטח / המשטח  המחיר כולל: את כל העבודות הדרושות להנחת שרוולים, כיסוי מלא ו

 לעיל.  ות חוט משיכה כאמורלקדמותו לרב
נן לשטח מגונן או יגיע עד תא בקורת מבטון טרומי בהתאם למצוין  שרוול יעבור משטח מגו .י

 בתכנית. 
 של הצינור, כלול במחיר השרוול.  ייסגרו בפקק אינטגראל  םישרוולים רזרבי .יא
פים או סלולים יבוצעו בתוך תא  כל הסתעפות בצנרת על ידי מחברים מתחת לשטחים מרוצ .יב

בכתב הכמויות / בתכנית. המכסה בגובה  ס"מ, כמפורט  80או  60בקוטר יקורת מבטון טרומי ב
 הריצוף. על המכסה יותקן שלט עם הכיתוב "השקיה". 

 העבודה כוללת השלמת הריצוף / האספלט בחומר ובדוגמת הריצוף סביב התא. 
ית הבריכה תהיה  ס"מ מינימום. בתחת  20למצע( יהי מרחק בין תחתית השרוול לתחתית התא )

 ס"מ. 10ת חצץ גב בעובי  שכב
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 חברים מו רתצנ .יג
סומנים כנדרש בתקן הישראלי. כל החיבורים יעמדו בלחץ  מ יוהחומרים פלסטיים ימ נורותיצ

ת פתחי הצינורות  א טוםאל ש ש לעטוף בסרט בידוד טפלון. יי  בריגיםהתהנדרש של המערכת את  
ות גומי, המשמשות  שיפת טבעח  נועמיש ל .ימהפנ ה, כדי למנוע חדירת לכלוך  בעת העבוד
 לקרינת שמש. לאטימה,  

  וכביםרה  .ועהקב ת בעמחברי הברגה פלסטיים עם אטמי ט צנרת הפוליאתילן יהיו ל  חבריםמה
 . רוסטהניהיו בעלי טבעות אטימה  ברגים מגולוונים ובעלי טבעת י
רי  שן ו/או  ועה. )אין להשתמש במחבקבטמי טבעת ם אע רגההב מחברים יהיו מחברי  ל הכ

 (. ץנעת  ילתח
 

 יבורה וחצנרת ה יסתפר 41.05
 החפירה. יעשה ביום ת  נרתצה  חתהנ .1
 ונח ללא מתיחה. ת  ליאתילןופ רתנצ .2
מת דא  קרקע מכילה אבנים, עצמים קשים או חדים, התעלה תרופד בשכבתה םהב  קומותבמ .3

 . ואל מגע עם עצמיםא "מ. הצינור יונח לל ס  10ו בחול בעובי  א  ניםבא  מילוי קלה ללא
  עשהילא ת אביזר פלסטי מתאים.ב שתמשהליש לן  רת זווית חדה בצנרת פולאתי ציל יש קרהבמ .4

ת  א צמולעשעות מרגע פרישתו. או עד שהצינור יצור   24ל עבודה בצינור פוליאתילן אלא בתום כ
 צורתו הסופית.

רוב  קה כל מחבר בתוך השרוולים. המחבר  א לתוך שרוולים יהיו שלמים ל ב ובריםע ה נורותצי .5
 הפחות. מטר מהשרוול לכל    0.5 -כ ב רכיולשרוול  

 . בדבלתבצע רק באמצעות מחבר הברגה המיועד לתיקון י  רתנצ קון תי .6
ל הצינור ויהודקו לסירוגין ובצורה מוצלבת במידה שווה ע"י מפתחות  ע  תקנוווכבים ירה .7

כוס עם   תאים כך שלא יהיו נזילות )מקדחח מיעשה בעזרת מקדי מתאימים. החור בצינור 
 מ"מ מקוטר הרוכב.  2 -כהיות קטן ב ל  יךצרר הקידוח כוסית( קוט
 קידוח ה טרקו                וכב הר
 מ "מ 16    מ"מ  40
 מ "מ 18    מ"מ  50
 מ "מ 20    מ מ" 63

 הוציא את הדיסקית החתוכה מהצינור. ל  קפידהליש  .8
 צינור. מכל ממטיר עם רוכב נפרד ל אתצליש  .9

וטר הגדול  ר לקוטר יורכבו תמיד על הק על נקודת מעבר מקוטמסומנים ה ציאותיל  יזריםאב .10
 ביזר היציאה. מאמטר   2קוטר לקוטר יורכב במרחק מ ברמעיותר. מצמד 

 ם פקק. ע רגההבינור יסתיים במצמד  צ הצק .11
 

 דותע וכנית ותאשוני, שטיפה, בדיקה, מדידה, ספירה ר סויכי 41.06
וי הצנרת  לממטירים( טרם כיס  פרטם )בת הצינורות והרכבת החיבוריהרכמר  ג חראל .א

צינורות לפי קטרים ה  רכיאור הצנרת לראש הבקרה, יש למדוד את בקרקע ולאחר חיבו
 לספור את האביזרים. 

שמש לצורך הכנת "תוכניות  ה יז  מר.חוסמן במפת התכנון את הסטיות בביצועל  בצעמהל ע
תוכניות התנוחה   גע"(   עודכנתו המון: אוטוקאד בגרסת )כגעדות" באמצעות תוכנת שרטוט 

  2המזמין מעת לעת. הקבלן יגיש דיסקט) מדיה מגנטית( + ו כפי שיורה , ארוייקטהפל ש
 ל תוכנית. של כהעתקות 

 . חי להגשת החשבוןרהיה תנאי הכת וכנית ת ה שתהג
ממטירים, לת ת סופי השלוחוא טוףלשבצע שטיפה של הקווים הראשיים. ולאחר מכן יש ל .ב

 . וחהשלגירה של שלוחה אחר לפי סדר על ידי פתיחה וס
קייה מעצמים קשים וחדים. בכל מקום  נ  דמהבאות כיסוי ראשוני  שטיפה יש לכס ה חראל .ג

מכל צד. כמו כן יש לאטום את כל  מטר  1בו יש אביזר, יש להשאיר תעלה פתוחה באורך 
לכסות את הצינור בשכבת  או חדים יש  יםמכילה אבנים ועצמים קשה  דמהבאהפתחים, 
 יות המתכנן.ס"מ בהתאם להנח 10  חול בעובי

  24תוכנן, כשמשך העמידה בלחץ יהיה מ טיסט ראשוני תיערך בדיקה בלחץ כיסוי הה חראל .ד
 . קנןלתשעות. במידה ויהיו נזילות יש 
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  סוי כימים אחרי כיסוי ראשוני, לפני  ת ל צנרש  קניתי השקיה תסומן ע"י סרט סימון ה תרצנ .ה
 . יפוס

 
 פיוס סויכי 41.07
ע הכיסוי הסופי. הכיסוי ייעשה  ור המתכנן והמפקח, יבוצישא  ל האביזרים וקבלתכ כבת רה חרלא
.  ריםישקייה ללא אבנים או בחול. יש לדאוג למילוי כל שקיעה, עד שיתקבלו פני שטח נ דמהבא
על חשבונו למקום   סלק הקבלן את עודפי חפירה ואבנים ,, יירהחפ "ג השטח עודפי ע  שארוונמידה ב

 . ושרמא פינוי 
 

 טוף טפ 41.08
ם כאן.  אש המערכת נכונות גר ללכוואביזריה,  ראות המתייחסות להתקנת צנרתהוכל ה .א

 .פטוףלטמטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות את האופייני 
יבור, חפירת תעלות, פריסת ח יזריאבבודות צנרת הטפטוף כוללות: אספקת חומר, כל ע .ב

ס"מ  50ובאורך מ"מ  3קוטר ב  ולווןמגמברזל  ובה, הצנעתה, יתדות ייצהצנרת, הרכבת 
ותקנו  י  תדותיה    היתדות יתר על המידה.נדרש. אין להדק את  ל  תאםהב לכ ה – Uבצורת 

 שטחים מישוריים. ב רמט 4מטר במדרונות וכל  2כל 
  קוטרווסת במ  נטגליאיפטוף  ט ינורמצא צוין אחרת בתוכנית שלוחות הטפטוף יהיו ם לא .ג

 . ויותמ כחים המצוינים בתוכנית/כתב ליטר/שעה. ובמרוו 2.3-2.1פטפת ט פיקת בס "מ מ 16
 היה סוג טפטוף זהה )של אותו יצרן(.העצים י ו יחיות שה לבכ .ד
מספקים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שצוין  ה ווים הקישוריים: מ טחיםשב .ה

ת  באותו קוטר או כפי שצוין בתוכני מחלקים והמנקזים יהיוה  םויוהק בסעיף חפירה לעיל. 
 חגורת הבטון(. )ל רוגההעי כשהם צמודים לשול

קו )צינור( מנקז, שיסתיים בפרט ניקוז בהתאם  ל חברויתצוות שלוחות הטפטוף  ל קכ .ו
דת תיסגר בקצה ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י  בוד טוףפט  וחתל וכנית שבתלהנחיות 

 . פיתסו
הטפטוף לקו המחלק ת שלוחות א ברלחלאחר השטיפה יש  שטוף צינורות מחלקים. ל יש .ז

 טפטפות פועלות כנדרש. ה ל שכלשטוף. יש לוודא ו זקלשטוף ואחר כך לחבר לקו מנו
ס"מ  30וגנים לפי תוכנית בבריכת הגנה, הבריכה כוללת מכסה נעול בקוטר  מ  רטיםפל .ח

 . חותלפ
תית יהיה חצץ כחומר מנקז  עוגנים ומיוצבים ע"י וו מברזל ומבוטן. בתחמ יוה י  ביזריםהא

 החצץ. ה נים ועלי רקע ללא אבק סהתכת על הצנר
שיח, אלא אם צוין  ל  טפתפט –ך השורות, מעל פני הקרקע ורקווים לא ה  ונחוי  – יחיםבש .ט

"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות  ע  נחו ו י  פטפותטאחרת.  הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.ה
 . יצועהב  יהמתכנן בכתב לפנ

 .לוחהבש פטפות על חצי מרחק בין הטפטפת ראשונה לקו מחלק לא יעלה ט ןי ב רחקמה .י
 .ויהרפ תהיה לפני שתילת השיחים בצורה   טפטוףה  יסתרפ .יא
טפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה, מעל שורת השיחים. ה וחותלש –דרוניים מ בשטחים .יב

 מדרון יש לשים תופס טיפה על יד כל צמח. ה ורךלאבמידה והשלוחות יונחו 
ירה לעיל, מסביב לכל עץ יש  קע בהתאם לסעיף החפובילים בקרמ ינורותצ טמנווי  – יםצלע .יג

טפטפות  20 -טפטפות לעץ, ו 10פטוף) כאמור בסעיף ג'( שתכלול  ט  ינורמצלפרוס טבעת 
יתדות )כאמור בסעיף   3  -ס"מ. כל טבעת תיוצב ב 30ת הגזע במרחק א יף תקלדקל הטבעת 

 ה. ן מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחימו סיהיה לאחר י בעותהטב'( ביצוע  
וביל לשיחים יש להכפיל את מספר  ושקים באמצעות קו ההשקיה הממ ה קליםדו בעצים
 . פטפותהט

 
 ם מיקור ות מחברהת 41.09

קו אספקת המים הקיים, אחרי מגוף אלכסוני ומד מים  של המועצה .  מיקום הראש ל  בוריח
ר לקו  תאם את מקום החיבול בלןק ה חריותאב  .כנוןהתוצנרת החיבור יהיו כמפורט במפת 

. במידה ודרוש יש לפרק  ריבולחנן והעיריה ם הספק ולקבל את אישור המתכ אספקת המים ע
המים ולהחזיר המצב לקדמותו לאחר ההתחברות.    ריצוף או אספלט בכדי להגיע למקור

 יה. ההתחברות כוללת גם ניסור קו מים קיים, ריתוך ומחברים בהתאם להנחיות העיר 
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    שתילה וזריעה .1041

 כללי  .1
  ישות הבאות:דות גינון וההשקיה יעמוד בדרקבלן הביצוע לעבו  
 מאושר ע"י המזמין לביצוע עבודות גינון והשקיה.  א.  
 )חדש( בסיווג משרד התמ"ת )העבודה(. 2אישור תקף גנן סוג   ב.  
 בעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו.  ג.  
 מומלץ. -ישראל רגון לגננות ונוף בתקף רשום בתא קבלני הגינון של אאישור  ד.  
 

 תאום  .2
העבודה  דות השתילה והנטיעה יתבצעו בתאום עם אדריכל הנוף שיבצע פיקוח עליון על כל עבו

 ויאשר את ביצועה בכתב. 
ולקבל אישורו בכתב לכל  יש לקיים עם אדריכל הנוף   וההשקיה  ברור בנושא עבודות השתילה 

 י.שינו 
 

 דוגמאות  .3
וזני הצמחים אשר ישור המתכנן לכל סוגי, מיני  אות, על חשבונו, לא על הקבלן לספק דוגמ .א

 צוינו לנטיעה/שתילה. 
אינו מהווה אישור להתאמת זיהוי הצמחים לנדרש. אישור הדוגמאות שסופקו ע"י הקבלן  .ב

מכי  את הצמחים הנדרשים לפי מס הצמחים שישתלו תואמים לחלוטיןשכל הקבלן אחראי 
 פקח. המכרז/החוזה ולפי הוראות המ

 
                         ם ושתילת שיחיםנטיעת עצי .4

. הבור ימולא  ס"מ 100/100/100יהיו במידות  8בורות לנטיעת עצים בגודל מס'  .א
ליטר לעץ מעורבב באדמת גן   20בביוקומפוסט תוצרת "שחם גבעת עדה" או ש"ע בכמות  

 חודשים.  12טת העצים תהיה למשך )בכל נפח הבור(. אחריות לקלי
ס"מ. הבור ימולא בקומפוסט  30/30/30יהיו במידות  3בגודל מס'  בורות לשתילת שיחים .ב

מת גן. אחריות קליטת השיחים תהיה לכל  ליטר לשיח מעורבב באד 1/2כנ"ל בכמות 
 יום(  90תקופת התחזוקה )

, גזע, ענפים וצמרת לפי  , סטנדרטים לגבי שורשיםענפים רחבים ומלאים נוף העץ יכלול  .ג
 המחלקה להנדסת הצומח . ם של משרד החקלאות,סטנדרטי

 ה לפי הוראות במפרט הכללי. טיפול ואחריות כמפורט לעיל.נטיע 
 מ"מ.  5לא יתקבלו פצעי גיזום בקוטר מעל  .ד
 כל פצעי הגיזום יטופלו בצורה מקצועית וימרחו במשחת עצים "לאק באלזאם" או ש"ע.  .ה

 ת עצים.את העצים ע"פ הנאמר בסעיף תמיכ על הקבלן לתמוך
 מיכל הגידול טרם נטיעה.  יש לסלק את .ו
,  תערובת מילוימילוי ביצוע גומות השקיה כנדרש, יר כולל: אספקה, חפירת בורות, המח .ז

 ה. ידרש לפי תכנית צמחייהרמה והובלה לכל מקום שי השקיית עזר כנדרש,  
 המדידה: יח'. 

 
 עצים  תקתהע.   5

  פקח באתר ובפיקוחלהנחיות המתכנן והמבהתאם מכל סוג שהוא העתקת עצים העבודה כוללת 
 .מיתהרשות המקו

המקומית והעצים יועברו כולם או בחלקם לכל מקום עליו יורה  העתקה תתבצע בתחום הרשות 
המפקח בתחום זה, יתכן מצב בו העצים יועברו למספר אתרים שונים ומרוחקים בתחום הרשות  

 ערך להעתקה מסוג זה ילה  המקומית, על הקבלן
מראש  עתקים ולהסדיר חיבור מים מים לצורך השקיית העצים המו ן לתאם מראש חיבוריעל הקבל 

 כולל רכישת מונה מים וכל האביזרים הדרושים לצורך השקיה סדירה של העץ המועתק.
על הקבלן לארגן את כל הציוד הדרוש להעתקה מראש על מנת למנוע תקלות העלולות לגרום  

ם ייצוב  הבטיחות והכבילה הדרושים לש אום ורכישת כל ציוד לפגיעה בעץ ביום העתקה, לרבות ת
 העץ באתר השתילה. 

 .להלן ההנחיות להעתקת העץ 
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 . במקום המיועד להעתקת העץמ'  2X2X2בגודל  בור  לחפור יש .א

הגיזום   זע העץ.גמ' מ 1לפני ההעתקה, יש לגזום את הענפים הראשיים של העץ עד למרחק  .ב
 י. גוזם מוסמך ומקצוע  י יהיה על חשבון הקבלן ויבוצע ע"

 ע לפני הוצאתו מהקרקע.כיוון הצפון יסומן על הגז .ג
לפגוע בגזע העץ,   החפירה לחשיפת שורשי הגזע תיעשה באופן ידני עד כמה שניתן, מבלי .ד

 ובשורשיו.

 יש להרטיב את גוש השורשים לאחר חשיפתו.  .ה
 .מתחתית העץ 1/3מיכה היא בגובה נקודת ת  יש לקשור את העץ ברצועת בד, .ו

 יעה המיועד. מיידית )תוך שעה( אל בור הנט יש להעביר את העץ  .ז
 כמפורט:  שליש מבור הנטיעה ימולא באדמת גן מעורבת בקומפוסט ודשנים .ח

ל' קומפוסט   10 -ו  ק"ג שלגן, 0.25ק"ג בסופר פוספט,  0.6ל' אדמה, יש להוסיף  100לכל 
 רך. דשן אור, או שווה ע

ס"מ מגובה  5 -נמוך ב  יהיה שגובה צוואר השורש ךיונח במרכז הבור בעזרת מנוף, כהעץ  .ט
 קרקע שבסביבת העץ. ה

 כיוון הצפון המסומן על הגזע, יהיה בכיוון הצפון.  .י
 שליש נוסף מהבור ימולא אדמת גן.  .יא
 הבור ימולא מים.  .יב

 הבור ימולא אדמה ויושקה מים. .יג
 חודשים. 3יש לדאוג להשקיה רצופה במשך  .יד
חודשים.  בתום שלושה , מותנה בקליטת העץהדה לתשלום לפי יחידת העץ להעברהמדי .טו

 יאושר ע"י המפקח בתום תקופת שלושת החודשים.החשבון 

כל פצעי הגיזום החתכים ימרחו במשחת גיזום מסוג "לק בלזם" או חומר אחר אשר   .טז
 ע"י המפקח  יאושר

 
 אופני מדידה 

 
 כללי .  1

צגת המחיר בכל התנאים המפורטים בחוזה זה על כל מסמכיו.  שב בהאת הקבלן כאילו התחים רוא
יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים  המחירים המוצגים להלן י

תוכר כסיבה מספקת לשינוי המחיר  באותם המסמכים על פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו, לא 
 ג שהוא. כל סואו כעילה לתשלום מ יותהנקוב בכתב הכמו

 
 מחירי היחידה .  2

 ככוללים:  מחירי היחידה בסעיפי רשימת הכמויות והמחירים ייחשבו
כל החומרים והמוצרים ובכלל זה מוצרי מוכנים וחומרי עזר )הנכללים בעבודה ושאינם  .א

 נכללים בה( והפחת שלהן. 
 ל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. כ .ב
ים על ידי מעבדות מוסמכות בהתאם לדרישות המפרט המוצראות בדיקת החורים והוצ .ג

 הטכני. 
וגמאות של עבודות שונות כמפורט בסעיפים השונים של  ההוצאות הדרושות להכנת ד  .ד

 המפרט הטכני. 
 מבנים זמניים וכיו"ב. ודרכים  שימוש בציוד, מכונות, כלי עבודה, מכשירים, פיגומים, .ה
וכלי העבודה למקום העבודה,  ונות  מוצרים, הציוד, המכ, ההובלת כל החומרים .ו

 ו. העמסתם ופריקתם וכן הסעת העובדים למקום העבודה וממנ
 אחסון החומרים, המכונות, הכלים ושמירתם, וכן שמירת העבודות והמבנה.  .ז
לאומי, ביטוח העבודות,  מיסי קניה, בלו, מכסה, המיסים הסוציאליים, הוצאות ביטוח  .ח

 ם מכל סוג שהוא. יסיוכל יתר המ
 המדידה והסימון שידרשו, פירוק וחידוש הסימון.ודות  עב .ט
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שירות והן העקיפות, ובכלל זה הוצאותיו  ההוצאות הכלליות של הקבלן, הן הי .י
 המקודמות והמקוריות. 

 ייבים אותו. הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מח .יא
 תיאום עם כל הגורמים.  .יב
 . מחסנים ומשרד -מבני עזר  .יג
ות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח כולל גידור, הגנות על הפרע  מצעי זהירות למניעתא .יד

 ם וכל אשר ידרוש המפקח לשם כך.מחברים, איטומים בניילוני 
יום   ניקוי כל שטח העבודה ופינוי פסולת וארגון חומרים במקום אחסון שיקבע המפקח .טו

 יום באופן קבוע. 
 קומם. ים במואספקת חומרים אחר  רקוסילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו יפו .טז
 רווחי הקבלן.  .יז
 המפקח. ניקוי האתר בגמר העבודה לצורך מסירתו למזמין לשביעות רצון   .יח
 
ודגש בזה כי הכמויות בסעיפי החוזה הן באומדנה. העבודות תשולמנה לפי מחירי היחידה  מ.   3

 ע. ולפי הכמויות הסופיות, כפי שתבוצענה ותימדדנה בגמר הביצו  המפורטים
 
ו המפורטת להלן ונתונה בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את כל  היא ז חידת המידה  י.   4

 ת, במפרטים ובמפרט הטכני, אלא אם צוין אחרת באחד מסעיפי כתב הכמויות. המפורט בתכניו
 
יהווה השלמה או תיקונים    –ם למכרז זה, באם מצורפים ופני המדידה המיוחדים המצורפיא.   5

  – 51גינון והשקיה ופרק   – 41פיתוח האתר, פרק  40ק די פרמור במפרט הבין משראלגבי ה 
 לי לעבודות בנין. תשתיות וסלילה או במפרט הכל

 
 אחר חתימת החוזה לא יתקבלו כל טענות והערות בעניין זה. .  6
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 ( ציפי שר בן נון אדריכלות)     עבודות גידור ומסגרות - 44פרק 
 

 מוצרי מסגרות  .א

 גדרות, מעקות, שערים וכדומה העשויים ממתכת. פרק זה דן בפירוט עבודות מסגרות, 

 

 כללי  .1

אים לאותו נושא שנדון  ישראלי העדכני המת  לפחות לתקןכל העבודות והחומרים יתאימו 
מוש בחומרים מעולים ביותר ובביצוע בעלי  בכתב הכמויות. כל העבודות תיעשינה תוך שי

 מקצוע מומחים. 

 לה האלה:השערים יהיו מצוידים במנגנוני הסגירה והנעי
 . מנגנון נעילה שניתן להפעלה מבפנים ומבחוץומנגנון סגירה שניתן להפעלה 

השער   ס"מ לפחות בין כנף  4-באופן שיהיה מרווח של כ  יהיו צירים מוזזים,לשערים 
 . למניעת פגיעה באצבעותלמשקופים האנכיים, 

להיות עמידה   היא צריכה  הגדר תהיה בנויה בצורה יציבה וחזקה ותהיה בעלת מבנה קשיח.
 עליה.  בפני כוחות אופקיים ומקשה על הטיפוס

ס"מ   10-במרווחים של לא יותר מ כיים,ן. הסורגים יהיו אנבבסיס בטוגדר סורגים יש לייצב 
 לסורג בין סורג 

 מידות  .2

כל המידות בתכניות מחייבות, במיוחד לגבי מידות של פרופילים, מוטות, עמודים, גדר רשת 
ת על הקבלן לקחת באתר. לא תורשה סטייה מהמתוכנן אלא באישורו של  וכו'. כל יתר המידו 

שם ביומן ו/או על גבי תכניות ותאושר מפקח. כל סטייה תירבנוכחות ההמתכנן בלבד ו
 ם של האדריכל והמפקח. בחתימת יד

לפני התחלת הביצוע יבדוק המבצע באתר התאמות שונות וכו', ויוודא שמצויים בידו כל  
 ים לביצוע מדויק ומושלם של העבודה. הנתונים הדרוש

 :חומרי עזר .3

ון לבטון וכו' יהיו ממין משובח  מה, ווי חיזוק, עיגחומרי הלחברגים,  –כל חומרי העזר, כגון 
 ביותר. 

ם שיש לעגן ברזל )עמוד או כל דבר אחר( בתוך בטון או קיר יצוק יש לבצע בהתאם  בכל מקו
ת. פני הקירות לאחר ביטון העמודים יישארו  לתכנית כולל כל ההכנות בשעת יציקת הקירו

 ק העליון של הקיר(. כוונה לחלחלקים ומעובדים כנדרש בעיבוד חלק )ה

 חומרים:  .4

מחתיכה אחת, ישרים, נקיים מחלודה מתקלפת ובעלי חתך  כל מוטות הברזל יהיו חדשים, 
 שווה לכל אורכם. 

קות ולהחליק בפינות. חורים  הכל לפי מידות הרשומות בתכניות ובפרטים. את המוטות יש לנ
ובקוטר   וונים ובאורך מתאיםיהיו מגולבעמודים עבור ברגים יש לקדוח )ולא לשרוף(. הברגים  

 מהאום לאחר הסגירה, בשני סיבובים לפחות.  לפי הנדרש. הברגה צריכה לבלוט

 :צבע .5

 כל חלקי המתכת )מחוץ לחלקי מתכת שיבוטנו( יקבלו צבע כמפורט להלן: 

של חלקי המתכת, הורדת כל חלודה קליפתית או כל חלודה אחרת,   ניקוי מוחלט (א
 גבשושיות וכו'.

כימית לפי שיטת "סנדבלסט", בכל שיטה מכנית או ה במכשיר פלדה או ביקוי ייעש הנ
 דרישות המפקח. ניקוי זה ייעשה גם במקרה של גילוון הגדרות. 

 קוט, מגינול או אחר.שכבה אחת של מיניום סינטטי מסיב מאושר ע"י המפקח מסוג צינ (ב

 .שעות, שכבה שניה כנ"ל )אולם בגוון אחר( 48לאחר ייבוש של   (ג

שמן סינטטי, בגוון  בע יסוד יצבע הקבלן בצבע סופי, צבע ייבשות מוחלטת של צלאחר הת  (ד
 שכבות לפחות(. 2לפי בחירת האדריכל, עד לכיסוי מלא של כל חלקי המתכת )
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    מומחים. עבודות הצביעה תיעשינה ע"י בעלי מקצוע 

 המפקח יחליט האם הצביעה תיעשה במברשת או בריסוס.

 גילוון  .6

בגילוון מלא ואחיד אשר גולוונו כל חלקי המתכת אר לעיל פרט לצבע יע כל המתולאחר ביצו
 יענה לדרישות ת"י בהוצאתו האחרונה. 

 צביעת צינורות מגולוונים 

 יעת צבע היסוד.ניקוי מוחלט כנ"ל כולל מעט חיספוס בנייר זכוכית לפני צב .א

 .ZNשכבה אחת צבע יסוד "אוניסיל"  .ב

 .מן סינטטילאחר הייבוש כמפורט כל צבע ש .ג

 כה הביצוע בבית המלא .7

החלקים אשר מוכנים בבית המלאכה יתאימו זה לזה, כך שבעת קביעתם  יש להקפיד שכל   .1
 במקום לא תהיינה סטיות.

ר בברזל יורחקו, כל שטחי  כל קצוות המוטות ישויפו היטב מכל צדדיהם, כל הגבשושיות אש .2
קפי, אותו יש ללטש  י מלא והיהמגע ישויפו וינוקו היטב. חיבורים ייעשו בריתוך חשמל 

וגלים או חדים הכל לפי דרישת המתכנן. כל עמודי הפרופיל ייסגרו  ולהבטיח מעברים מע 
.  מ"מ לפחות 3בקצה העליון ע"י ריתוך כנ"ל ובפחית לפי מידות העמוד כשהפחית בעובי של 

 בזמן הריתוך יש להקפיד שלא להשתמש במידת חום מוגזמת.
ים המרותכים  ע מעולים. כל החלקעשוי ע"י בעלי מקצוי כאמור ו הריתוך יהיה מלא והיקפ  .3

במישור אחד. לא יורשה יישור של החלקים לאחר ההלחמה ע"י מכות פטיש, אלא ע"י   יהיו
 מכבש מתאים. 
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 יות התוכנ תמרשי - ה'מסמך 
 רז/חוזה( ממכנפרד תי לק בלח )המהווה

 
 אדריכלות 

 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד
 קומת קרקע  101 1
 ' קומה א 102 2
 ' קומה ב 103 3
 ' קומה ג 104 4
 קומת גג  105 5
 א -חתך א 201 6
 ב -חתך ב 202 7
 ח -ג, ח-גחתך  203 8
 חזית מערבית  301 9
 דרומית חזית צפונית, חזית  302 10
 ית חזית מזרח  303 11
 תכניות תקרה קומת קרקע  401 12
 תכניות תקרה קומה א'  402 13
 תכניות תקרה קומה ב'  403 14
 תכניות תקרה קומה ג'  404 15
 רשימות אלומיניום  601 16
 רשימות מסגרות  602 17
 רשימת נגרות  603 18
 רשימת שיש  604 19
 ניות למכרזיפיון תכ לב ביצוע על פי איפורטו בש-מדרגותתכנית  701 20
 
 

 הקציסטרוקונ
 שם תכנית  ית כנת מספר מס"ד

1 1-C  תכנית דיפון וחפירה 
2 C-2  תכנית יסודות 
3 C-3  תכנית רצפת  קומת קרקע 
4 C-4  תכנית תקרת קומת קרקע 
5 C-5  'תכנית תקרת קומה א 
6 C-6  'תכנית תקרת קומה ב 
7 C-7  ומת גג תכנית ק 
 
 

 התברוא
 תכנית שם  כנית מספר ת מס"ד

1 NS-00  פיתוח 
2 INS-01 קרקע  קומה 
3 INS-02 א קומה ' 
4 INS-03 ב קומה ' 
5 INS-04 ג הקומ ' 
6 INS-05 גג  קומת 
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 מל חש
 שם תכנית  ת כנימספר ת מס"ד

 תכנית הארקה  1 1
 קומת קרקע  -נית חשמלתכ 2 2
 1קומה   -תכנית חשמל 3 3
 2קומה -תכנית חשמל 4 4
 3מה קו-תכנית חשמל 5 5
 גג קומת  -תכנית חשמל 6 6
 תכנית פיתוח  7 7
 Kמל חש לוח 10 8
 Rלוח חשמל  11 9
 A+ABלוח חשמל  12 10
 B+BC+BDלוח חשמל  13 11
 C+CD+CEחשמל  לוח 14 12
 Dלוח חשמל  15 13
 
 רויאוג יזומ

 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד
 קומת קרקע  01 1
 ' קומה א 02 2
 ' קומה ב 03 3
 ' קומה ג 04 4
 קומת גג  05 5
 
 

 מעליות
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

1 A 120999  הרכבה בפיר מעלית אופקי + חתך 
2 B 120999 ייה עבודות בנ 
3 C 120999  תכנית קומה עליונה 
 
 

 פיתוח
 שם תכנית  כנית מספר ת ס"דמ
1   
2   
3   
4   
5   
 

 בטיחות
 שם תכנית  כנית מספר ת מס"ד

 ות בטיחות תוכני   1
 
 
  גללרו  השלמה ו/א ו/אוך הסברה רוספנה( לצוותתו מידה ה )בנר תתווספ ות אשראח ניות ן תוכוכ

 . סמכותווקף בת על ביצועםורות פקח רשאי לההמ שינויים אשר
 
 

 .והתכניותמסמכים ה כל על הקבלן לודא שיש לו סט מלא של
 
 
 

     ימת וחותמת הקבלן:  חת   תאריך:  
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 ו"ח קרקע ד- ו'מסמך 

 ה(זז/חוחלק בלתי נפרד ממכרוה הוהמ)
  בכתבחידה שבמחירי היכלול קע כל האמור בדו"ח הקר 

 הכמויות ולא ימדד בניפרד 
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 נגישות דו"ח- ז'מך סמ
 ממכרז/חוזה( פרדי נ)המהווה חלק בלת

ב  כלול במחירי היחידה שבכת  שותהנגיכל האמור בדו"ח 
 ניפרד מדד בהכמויות ולא י
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 בניה ירוקה ח  "דו- 'חמסמך 
 רז/חוזה(מכ מי נפרד תק בל ווה חל)המה

ה  כלול במחירי היחיד בניה ירוקהכל האמור בדו"ח  
 שבכתב הכמויות ולא ימדד בניפרד 
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 תרמי ח  ו"ד- 'טמך מס
 ז/חוזה(ממכר דפר)המהווה חלק בלתי נ

מחירי היחידה שבכתב  ול ב כל התרמיהאמור בדו"ח כל  
 בניפרד ולא ימדד  ויות הכמ
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 שימור עצים ח  ו"ד- 'ימך מס
 זה(ז/חוממכר דפר)המהווה חלק בלתי נ

מחירי היחידה  ול בכל שימור עצים האמור בדו"ח כל  
 בניפרד ולא ימדד  ויות הכמשבכתב 
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 -להשלמה-
 
 
 
 
 
 
 

 אקוסטיקה  דו"ח- 'אימך סמ
 ממכרז/חוזה( פרדי נהמהווה חלק בלת)

רי היחידה  כלול במחי  הוסטיקאקכל האמור בדו"ח ה
 ניפרד מדד בב הכמויות ולא ישבכת 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
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 -להשלמה-
 
 
 
 
 
 
 
 

 הידרולוגיה ח דו"- 'בימסמך 
 רז/חוזה(מכ מי נפרד תק בל ה חל)המהוו

ה  כלול במחירי היחיד הידרולוגיהכל האמור בדו"ח  
 דד בניפרד שבכתב הכמויות ולא ימ

 
 
 



 תוספת אגף-בית ספר שב"צ
 םיגבעתי

 טכני מיוחד פרט מ 
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 -להשלמה-
 
 
 
 
 

 קרינהח  דו"- 'גימסמך 
 וזה(רז/חמכ מי נפרד תק בל ה חל)המהוו

ה שבכתב  כלול במחירי היחיד רינההקדו"ח כל האמור ב  
 דד בניפרד הכמויות ולא ימ

 
 
 
 
 


